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L’Ajuntament vol protegir la zona 
verge urbanitzable dels Cossis

Dol per la mort de Ximo Guimerà, 
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I M P O RTA N T
Aquest setmanari no accepta com a seues les 
opinions expressades pels col·laboradors, 
que tenen l’exclusiva responsabilitat del 
text publicat amb la seua firma, ni es fa 
responsable de l’autenticitat de la publicitat. 
Les col·laboracions ens poden fer arribar 
per correu electrònic a diariet@vinaros.es i 
no podran sobrepassar les 25 línies en Times 
New Roman (cp.12), excepte en el cas de 
partits polítics amb representació municipal 
que tenen assignat un espai fix. En l’original, 
hi haurà de constar la firma i figurar el nom, 
cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del 
DNI de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del 
representant responsable. No s’admetran 
pseudònims. La direcció no es compromet 
a publicar les col·laboracions que arriben 
després del dimarts a les 13 hores.

En escrits que requerisquen resposta sols 
s’admetrà un torn de rèplica.

VinaròsE L  D I A R I E T

En aquesta zona el Pla preveu l’execució d’una edificació d’habitatges en filera en una parcel·la de 1.600 
metres quadrats i amb una edificabilitat materializable de 1.930 metres quadrats en tres plantes.  
“Aquest Ajuntament manté el convenciment polític, tècnic i mediambiental que no s’edifique en aquest 
entorn i passe a ser qualificat com a zona verda”, va assenyalar el primer tinent d’alcalde i regidor 
d’Urbanisme, Marc Albella.  
Albella va explicar dilluns que, sobre la base d’això, l’equip de govern va encarregar un informe tècnic 
per a informar de les diferents vies que s’obrin per a poder dur a terme “aquesta intenció compartida per 
la majoria dels grups polítics del consistori” per a declarar zona verda aquests terrenys. Aquest informe, 
amb data 22 de maig de 2022, assenyala que l’àmbit d’aquesta unitat d’execució és un dels pocs espais 
que queden verges en la línia de la costa nord i que el resultat d’edificar suposa una important barrera 
en la percepció de la línia e costa, difícil de justificar des del punt de vista paisatgístic, més encara quan 
es té en compte l’esforç que s’està duent a terme a materialitzar la continuïtat de la via litoral i l’alineació 
de l’Ajuntament amb ella, amb actuacions com la passarel·la sobre el riu Cervol i el desenvolupament del 
parc al nord d’aquesta.  
L’informe també assenyala que les zones de costa nord i sud de Vinaròs, d’expansió urbanística en els anys 
70 en la zona de costa, han tingut un creixement espontani amb una absoluta mancança de zones verdes 
i equipaments i fins i tot amb vials no funcionals per la seua escassa secció. En la zona dels Cossis el PGOU 
de 2001 reflecteix en major mesura una política expansionista en contra de les polítiques plantejades 
actualment, amb unitats d’execució en primera línia de costa. 
Intents d’urbanització
El 7 de març de 2003 l’Ajuntament ja va mostrar en un acord plenari el seu interés a modificar l’ordenació 
d’aquest àmbit per a convertir-lo en zona verda, però des de llavors fins ara no s’ha arribat a instrumentar 
aquesta modificació. El 14 d’octubre de 2003 el ple de l’Ajuntament també va acordar desestimar una 
iniciativa de programació del llavors titular dels terrenys. La promotora va recórrer aquesta decisió per via 
contenciosa administrativa, però el TSJCV va desestimar les seues pretensions, donant la raó al consistori. 

L’Ajuntament de Vinaròs vol declarar zona verda uns terrenys de la zona dels Cossis, en la 
costa turística nord, situats en primera línia de mar (UE2R16), propietat d’una empresa 
constructora que ha sol·licitat al consistori edificar en aquest entorn urbanitzable 
segons el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 2001. 

L’Ajuntament vol protegir i declarar zona 
verda els terrenys verges qualificats com 

urbanitzables de la zona dels Cossis
L’objectiu és declarar la parcel·la com a espai verd públic per tal 

d’evitar la construcció d’immobles de fins a tres plantes i preservar 
així l’interés general de la ciutadania en una zona falta de zones 

verdes, recreatives i lúdiques

X.Flores
La zona verge dels Cossis
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Al desembre de 2021, l’actual propietari dels terrenys va manifestar la seua 
intenció a l’Ajuntament de Vinaròs d’iniciar la construcció en aquesta parcel·la. 
Això ha portat de nou a la corporació municipal a #plantejar la conveniència de 
modificar l’ordenació en aquest àmbit i les conseqüències que podrien derivar 
d’aquesta decisió per a les arques municipals.
Amb data 30 de desembre de 2022 es va inadmetre la proposta de l’empresa 
per a poder urbanitzar en aquesta zona, argumentant l’interés municipal a dur 
a terme una modificació de planejament amb un canvi de qualificació d’aquest 
entorn de residencial a zona verda pública, sense perjudici que es puguen 
considerar alternatives de gestió que provinguen fins i tot de la propietat del 
sòl afectat.  
Tres opcions
L’informe tècnic planteja tres opcions al consistori per a procedir en aquesta zona: 
una seria l’expropiació forçosa dels terrenys, amb la corresponent indemnització, 
una altra l’ocupació directa amb una possible expropiació pregada a posteriori, 
i una tercera proposa oferir la transferència d’edificabilitat a una altra parcel·la 
municipal, conservant els drets del propietari. 
“Fins avui hem explorat aquesta última opció, però encara no hi ha una decisió 
presa en ferm per part de l’Ajuntament. És una decisió prou important com per 
a ser consensuada entre tots els grups”, va concloure Albella, que afegia que 
“des del Govern Municipal ja s’ha informat degudament a tots els grups polítics 
perquè considerem que es tracta d’una decisió que s’ha de consensuar de forma 
unànime o majoritària amb tots els representants a l’Ajuntament

L’Ajuntament informa que la Generalitat Valenciana ha sol·licitat concessió 
de la llicència ambiental i d’obres per a la construcció del segon Centre de 
Salut Integral, CSI, que s’ubicarà a l’avinguda de Leopold Querol. Es tracta 
del pas previ per a poder licitar les obres, amb l’objectiu que les màquines 
comencen a treballar durant el primer semestre del 2023.
Pel que fa al projecte, recordem que en total la Generalitat destinarà una 
partida de 7,6 milions d’euros per construir el nou centre de salut que 
inclourà Medicina Familiar, Pediatria, Oftalmologia, Traumatologia i Salut 
Mental. El centre prestarà servei en horari de matí i tarda, i serà PAC en 
horari de 15 a 8 h en dies laborals i les 24 hores en festius. 
L’edifici estarà organitzat en quatre blocs connectats en la seua zona 
central, i amb patis entre ells que permeten la ventilació i il·luminació de 
totes les estades. A més, la construcció està configurada per a permetre 
futures ampliacions si foren necessàries. D’altra banda, tindrà accessos 
diferenciats i amb vegetació per als pacients programats, les Urgències 
(PAC) i la Unitat de Salut Mental. Es preveu la instal·lació de panells solars 
fotovoltaics en les cobertes dels dos blocs exteriors del CSI.
L’alcalde, Guillem Alsina, s’ha mostrat satisfet pel compromís de la 
Generalitat, i en especial del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, 
Miguel Mínguez, que va anunciar que abans de finalitzar l’any s’iniciarien 
les sol·licituds de concessió de llicència ambiental i d’obres perquè el 
segon centre de salut siga una realitat el més prompte possible. 
Alsina incidia que “per part de l’Ajuntament oferirem tota la col·laboració 
possible a la Generalitat perquè les obres es puguen desenvolupar amb 
celeritat perquè Vinaròs dispose del segon centre de salut, que ajudarà a 
descongestionar l’actual del carrer de l’Arxipreste Bono, així també com 
l’Hospital Comarcal, gràcies als molts serveis que incorporarà, fet que 
suposarà millorar l’assistència sanitària”.

La Generalitat tramita les 
llicències ambientals i d’obres 

del nou centre de salut integral 
de Vinaròs 

Recreació de la edificació proposada als Cossis actualment

Zona verda que proposa l’Ajuntament
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La regidora d’Educació, Begoña López, ha fet un balanç positiu de l’Escola de Nadal que s’ha celebrat al col·legi de la Misericòrdia del 26 al 30 de desembre 
i del 2 al 5 de gener. Durant aquests dies els xiquets i xiquetes d’Infantil i Primària han realitzat activitats relacionades amb els contes de Nadal, mentre 
s’ajudava als pares i mares a la conciliació familiar. 
López ha destacat que “enguany s’han inscrit 240 xiquets i xiquetes, fet que demostra la gran importància d’aquest servei, que té com a objectiu oferir 
activitats d’oci educatius per als més petits durant les vacances escolars, mentre els pares i mares poden continuar amb la rutina diària”.

240 xiquets i xiquetes gaudeixen de l’Escola de Nadal
Durant nou dies els més petits han passat unes vacances nadalenques plenes d’entreteniment 

amb tallers, esports i jocs infantils
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La regidora de Joventut, Paula Cerdà, ha presentat 
la nova programació del Casal Jove per al primer 
quadrimestre del 2023. Una vegada més s’ha optat 
per una oferta variada que resulte atractiva per 
al jovent, al mateix temps que es millora la seua 
formació.
Cerdà ha assenyalat que “l’agenda juvenil 
s’estructura a partir dels cinc eixos temàtics que 
més els interessen, que són la cultura local, noves 
tecnologies, formació tècnica i laboral, a més d’oci 
educatiu i esport”. Segons detallava s’han preparat 
cursos, tallers i activitats puntuals perquè els joves 
puguen participar en les propostes que consideren 
més interessants o que millor s’adapten al seus 
horaris.
Pel que fa a la programació del Casal Jove, s’oferirà 
el curs de Monitor d’activitats i temps lliure infantil 
i juvenil, l’única proposta que de tota l’agenda que 
és de pagament. D’altra banda, es faran tallers 
com Educació sexual en l’adolescència basada en 
una relació de diversitat respecte i responsabilitat, 
o també Masclisme i violència de gènere per 
combatre els estereotips i les conductes sexistes 
fomentats per la igualtat.
La programació també inclou propostes musicals 
amb Beat box a càrrec de la campiona d’Espanya 
JULS, així com iniciació en el món del discjòquei, 
que en aquest cas finalitzarà amb una demostració 
de fi de taller per part dels alumnes. En relació a les 
activitats puntuals es faran tallers de màscares de 
Carnaval, jocs de taula, cuina i defensa personal. 
La regidora Cerdà comentava que es continuarà 
amb el Casal Acadèmic, dimarts i dijous de 17h a 
19h, perquè els alumnes dels centres educatius 
disposen d’un espai per a realitzar els treballs o 
deures de classe, amb la possibilitat de poder 
utilitzar ordinadors i tauletes amb accés a internet. 
Així mateix, també es continuarà amb Jocs de Rol 
al Casal divendres de 17h a 19h, degut a la bona 
acollida de l’experiència.
Les inscripcions a totes les activitats són gratuïtes 
i ja es poden realitzar des de la Seu Electrònica 
o presencialment al carrer del Carreró 51, fins a 
finalitzar les places. Per més informació es poden 
posar en contacte amb el Casal Jove al telèfon 636 
222 743 o enviar un correu electrònic a l’adreça 
casaljove@vinaros.es.

Joventut presenta la nova programació del Casal Jove
El 2023 començarà amb un quadrimestre carregat de propostes amb formació i oci, a més d’activitats 

puntuals perquè el jovent es devertisca i aprenga durant el seu temps lliure

Visita la nova web del DIARIET

diariet.vinaros.es
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Dilluns va faltar Joaquim Vicent Guimerà i Rosso, als 65 anys d’edat, una 
persona molt vinculada a l’esport i la cultura de Vinaròs. “Ximo” era licenciat 
i especialista en Història de l’Art per la Universitat Literària de València. Va 
estudiar disseny durant la década dels 90 a l’Escola d’Electrònica Aplicada 
de Catalunya i des d’aleshores va alternar aquest treball amb la creació 
artística, en pintura i fotografía, complementant-ho en la publicació 
d’articles de difusió cultural a diverses revistes i mitjans de comunicació. 
Com a escriptor es va endinsar en la novel·la, amb la publicació de “Las 
alas del miedo” en dos parts, “La Tierra de todos nosotros”, amb la Editorial 
Antinea. Una altra de les seues obres és “A la vora de la mar” (Antinea) 
sobre els primers temps del Vinaròs medieval. També ha publicat “Hapi” 
i “La pirámide invertida” (Antinea). Anteriorment havia publicat obres de 
carácter divulgatiu local, com “La arciprestal de la Asunción de Vinaròs” 
(1979), “El ermitorio de la Misericòrdia de Vinaròs” (1978).
Fundador de la página web www.fotogrames.com, amb milers d’imatges 
de Vinaròs i els seus voltants, destacant les de competicions esportives i 
les fotografies macro de natura, a més de les imatges d’arquitectura. La 
fotografia va ser sempre una de les seues principals aficions, i a la vegada 
una eina de treball que va complementar amb el disseny de revistes, 
de cartells i a l´edició de llibres al llarg del temps del seu treball com a 
dissenyador.

Vinaròs, de dol per la mort 
de Ximo Guimerà i Rosso

Avui és un dia trist per a Vinaròs i especialment per al nostre club; ha mort 
Ximo Guimerà i Rosso, qui va ser un dels fundadors de la nostra entitat; 
en una època en què hi havien pocs mitjans, però molta il.lusió, va ser 
entrenador, directiu, i en definitiva -junt amb amb uns quants apasionats 
com ell a l’atletisme- va fer possible el nostre club i que 40 anys després 
poguem disfrutar d’aquest esport a la nostra ciutat.
Els últims anys, per temes professionals i personals, es va distanciar una 
mica del dia a dia de la nostra entitat, però sempre que va poder hi va col.

laborar, principalment en el disseny de cartells de les competicions, el 
llibret commemoratiu que es va editar fa unes temporades etc.
Només fa uns dies, el 24 de desembre, va acompanyar-nos a l’entranyable 
Volta a Peu de Nadal, i en un improvisat homenatge, va ser l’encarregat 
de lliurar els trofeus als guanyadors de la prova; posteriorment, es va fer 
la foto de família amb tots nosaltres. Des del Club Esportiu Vinaròs, volem 
fer arribar el condol a la família, i mostrar-li el nostre record i agraïment 
per tot el que va fer. Descanse en pau.

“Ximo” sempre deia que els seus mentors van ser Lluís Santapau i Carles 
Santos, que el van animar a introduir-se al món de la pintura, especialment 
la pintura de cera, que és la que realment sempre li va interessar, pot ser 
seguint els passos del seu mestre Lluis Santapau, i pot ser influenciat per 
la seua darrera vessant més expressionista.
Amant dels animals, i en especial dels gats, va ser una persona molt 
vinculada amb l’esport de base de l’atletisme vinarossenc, un dels 
fundadors del Club Esportiu Vinaròs, sent entrenador multidiscilplinar en 
els seus inicis, i va rebre un reconeixement per aquest motiu en l’última 
Volta a Peu de Nadal. 
En la seua vessant professional com a dissenyador gràfic, va maquetar 
durant alguns anys el Diariet de Vinaròs. Un gran company i amic que 
estimàvem i admiràvem i mai oblidarem. 

Gràcies per tant, Ximo. Descansa en pau. 

La Junta del CE Vinaròs

ADÉU A XIMO GUIMERÀ, UN DELS FUNDADORS DEL CLUB ESPORTIU VINARÒS

X.Flores
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Normalment se la coneix com la més freda de l’any, amb els dies 
de Sant Pau Ermità,15 gener, Sant Maure,16 gener i Sant Antoni 
Abat,17 gener.Hi ha qui també inclou altres sants barbuts que 
se’ls diu menors com ara Sant Benet i Sant Efigi, 15 gener, Sant 
Faci,18 gener i Sant Canut,19 gener,a mes hi com a curiositat es 
parla dels sants barbuts menys Sant Sebastià, que segons una 
llegenda el van afaitar, perque hi ha més dies dedicats dins del 
santoral de gener on trobem el 21, Sant Fructuós i Sant Vicent 

Màrtir, el dia 22.

Quan vénen els tres barbuts, Sant Pau Ermità, Sant Maur i 
Sant Antoni Abat,venen els freds més carrascuts.

Per la setmana dels barbuts governen els tres germans tos, 
moquilla i amaga mans

Sant Antoni del Porquet és el primer sant del fred
Entre Sant Antoni i Sant Sebastià, més fred que entre tot l’any fà
La pluja de la setmana dels barbuts, cada raig val cinc escuts

Els qui neixen per la setmana dels barbuts son més peluts
Per Sant Antoni la perdiu vol matrimoni

Per Sant Antoni i Sant Sebastià sol i aire no cal pregar
Despres de Sant Anton carnestoltes són

Tots els sants de gener
Porten la seua capa,
I si l`any no es bord,

Els de febrer i tot.

Sant Pau bromic
troba Sant Antoni

Sant Antoni allarga la mà
I troba Sant Sebastià

Sant Sebastià reganya les dents
i troba Sant Vicenç

Sant Vicenç rossega les crostes
i troba carnestoltes,

Carnestoltes dura tres dies
vet ací Sant Maties,

tant de nits com de dies.

Sant Antoni va pel mar
tocant una campaneta,

tots els peixos, en sentir-la
li salten dins la barqueta

Sant Antoni del Porquet
A les velles fa carasses

I a les joves fa l’ullet

La setmana dels barbuts 
Julián Zaragozà

Els establiments gastronòmics interessats a participar a la ruta 
de tapes Vinaròs de tapa en tapa – edició Carnaval 2023, que 
se celebrarà del 10 al 19 de febrer a Vinaròs, poden presentar 
les seues propostes fins al 27 de gener. La proposta haurà de 
contindre el nom de la tapa així com el horari de tast per als clients 
en l’establiment y el segell de l’establiment. El preu màxim de 
les tapes, incloent la beguda serà de 3,5 €. Preferentment la tapa 
s’acompanyarà d’un quinto de cervesa, però si el client ho desitja, 
també podrà demanar vi, cava o aigua pel mateix preu. No obstant 
això, si el client demana un refresc, se li cobrarà 4 €. La informació 
pel que fa als preus es reflectirà de manera convenient en el fullet 
promocional que es realitzarà i distribuirà en la Tourist Info Vinaròs 
i els establiments participants. La sol·licitud de participació dels 
interessats caldrà enviar-la per correu electrònic a turisme@
vinaros.es. En cas de dubte també es poden dirigir mitjançant el 
telèfon 964455253.
 
Amb la realització de la ruta de tapes Vinaròs, de tapa en tapa Edició 
Carnaval 2023 es pretén promocionar i potenciar l’activitat de la 
restauració en petit format dels empresaris del sector a Vinaròs.

Els establiments gastronòmics 
ja poden presentar les seues 

propostes per a participar en les 
jornades de Vinaròs, de tapa en 

tapa Edició Carnaval 2023

  964 401 912

 

 @turismevinaros
 TurismeVinaros
 Turisme_Vinaros
 @TurismeVinaros
 www.turisme.vinaros.es

GA
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DEL 16 AL 29  
DE GENER
VINARÒS 2023

XV
JORNADES DE LA 
CUINA DE LA

INFO MENÚS
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Seguint la tradició i després de visitar l’Hospital Comarcal i la residència Onacare, Ses Majestats els Reis d’Orient han anat a Caixa Vinaròs a repartir els regals 
per als fills i filles dels seus associats. Emili Fonollosa

Els Reis Mags d’Orient, a Caixa Vinaròs

Esta setmana s’ha fet el sorteig dels trenta premiats amb 100 euros de 
la campanya nadalenca de l’Associació de Comerciants de Vinaròs. Emili 
Fonollosa

Juani Bellido ha sido agraciada con la cesta de Navidad del Mesón Bang Bang. 
¡Felicidades!

Taller de Reiki impartido por el maestro Borràs

La il·lusió dels Reis Mags d’Orient als carrers de Vinaròs
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¡Qué bonito es que se mantengan nuestras 
tradiciones! El pueblo que las pierde, se pierde 
como pueblo. 
Para realizar este artículo, el cual, si les parece bien 
dedico a “Les Camaraes”, me ha tocado revisar y 
releer el libro “La Historia de Les Camaraes” que 
me publicaron. Posteriormente salió otro bajo el 
título de “Historia de Les Camaraes 2” publicado 
por la “Editorial Antinea” de nuestra ciudad, el cual 
está corregido y aumentado con nuevos capítulos.
La historia del “Belén Viviente” de Les Camaraes 
sale a través de la idea de la entonces “Alma 
Mater” del grupo Marisín Marcos. Ella pensó 
que los niños de “Les Camaraes” tenían muchas 
jornadas de ensayos a lo largo del año, y que 
poco actuaban cara al público. Por este motivo, 

decidió montar este bonito y tierno Belén, en 
que los niños son los verdaderos “artistas” de la 
representación.
Los que residimos en Vinaròs deberíamos de estar 
contentos y orgullosos de que cada año, en las 
vísperas del día 25 de diciembre, Navidad, y del 
día 5 de enero, festividad de los Magos de Oriente, 
“Se monta el Belén”, y este, viviente. Lo cual quiere 
decir que es vivido y presencialmente interpretado 
por todos los que lo realizan. No todas las 
poblaciones y ciudades lo tienen y representan. 
Repito. Deberíamos de estar orgullosos.
El primer Belén de “Les Camaraes” se montó en 
el mismo local de ensayo en el año 1978-1979. El 
próximo año 1979-1980 ya se montó en el lugar de 
costumbre, la replaceta delante de la “Capilla del 

Santísimo” junto a la Arciprestal de “La Asunción” 
y hasta la fecha. Los dos años de pandemia no se 
montó el “Belén”, por lo tanto, llevan ya 42 años de 
historia de esta bonita, bella, histórica y entrañable 
representación. 
Este año, hemos tenido al San José “de siempre”, a 
Michel Pau Juan. A la Virgen María representada 
por la joven Mireia Herrera Núñez, y finalmente 
en el papel principal, hemos tenido al niño 
“Niño Jesús” bajo el nombre de Gabriel Marmaña 
Herrera.
La representación de la víspera de los Magos de 
Oriente a la cual hemos asistido, ha sido bella y 
emocionante. Todo ha salido bien. Esperamos 
el próximo año, continuar dándoles la noticia de 
nuestro Belén.

42ª  edición del “Belén Viente” del Grup Folklòric “Les Camaraes”

Salvador Quinzá Macip
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Arramba i clava
Yria Fibla García

Foto: Alfonso

Els Povals
Naroa Caballer Lluch

Foto: Alfonso

Pensat i Fet
Teresa Galán Ferrer

Foto: Reula

Uiaaa...
Jimena León Sánchez

Foto: Aparicio Photography

Els Dormilons
Emma Jarque Romero

Foto: Aparicio Photography

Esmuvi
Gaia Miquel Miralles

Foto: Mireia Martín

Els Mateixos
Katherine Castro Escobar

Foto: Reula

Ara sí que sí
Edurne García López

Foto: Reula

Gent en dansa i avant
Erik Rubio Senén

Foto: Arts

La Colla
Valentina Marzá Sales

Foto: Mireia Martín

El Pilà
José León Mañes

Foto: Alfonso

Ja Hi Som
Vera Fernández Farga

Foto: Arts

Locura
Valeria Ruiz Matamoros

Foto: Reula

Reines i Reis 
infantils Carnaval 2023
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Penya Valencia
Maria García Aloma

Foto: Aparicio Photography

Tot dins d'un got
Nira Gómez Domenech

Foto: Reula

Tomba i Tomba
Daniela Gras Caballer

Foto: Mireia Martín

Tot a Orri
Andrea Rodríguez Martínez

Foto: Mireia Martín

Ni Fu Ni Fa
Valeria Mompel Vázquez
Foto: Aparicio Photography

Xe Quin Poc Suc
Carla Guadix Prados

Foto: Mireia Martín

No em volem cap
Martina Forner Camós

Foto: Reula

Pan y Toros
Iciar Ayora Escuin
Foto: Mireia Martín

Marxeta 87
Jose Casas Galán

Foto: Arts

Depressa i corrents
Paula Garriga Fibla

Foto: Reula

Reines i Reis 
infantils Carnaval 2023

La Morterada
Sara Alsina Milián

Foto: Arts

Penya Barça
Sara Martí Arriaza

Foto: Alfonso
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Depressa i Corrents
Aida Fibla Forcadell

Foto: Reula

Pensat i Fet
Candela Galán Ferrer

Foto: Reula

Tot dins
d'un got

Emilia Jiménez 
Domènech
Foto: Reula

Els Mateixos
Aroa Miralles García

Foto: Reula

Cherokys
Carla Ferra Gómez

Foto: Arts

Esmuvi Batucada
Sofia Foguet García

Foto: Mireia Martín

Arramba i Clava
Júlia Medina Ferreres

Foto: Alfonso

El Pilà
Alba Recatalà León 

Foto: Alfonso

Fot-Li-Canya
Vanesa García Gueldos

Foto: Reula

Locura
Beatriz Laslau 

Foto: Reula

Els Povals
Tamara Hernández Jiménez 

Foto: Alfonso

Gent en 
Dansa...i Avant
Jennifer Senén Ferrá

Foto: Arts

Els Dormilons
Irene Salom Pereda

Foto: Aparicio Photography

Ja Hi Som
Charline Meléndez 

Meléndez
Foto: Arts 

Uiaaa...
Karolina Dos Santos 

Sánchez
Foto: Aparicio Photography

Reines i Reis 
Carnaval 2023
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Penya Valencia
Lara Caballer Pablo

Foto: Aparicio Photography

On Anem La Liem
Núria Garcia-Gango 

Príncep 
Foto: Alfonso

Ara Si Que Sí
Neus López Barranco

 Foto: Reula

Pan y Toros
Ainhara Najar 

Doménech
 Foto: Mireia Martín

Samba Pa Mi
Iris Pujol Gómez

Foto: Alfonso

La Colla
Marta Griñó Segura

Foto: Mireia Martín

Tomba i Tomba
Lara Pla Nemesio
Foto: Mireia Martín

Tot A Orri
Ruth Miralles Arenós

Foto: Mireia Martín

Va que Xuta
Mar Sánchez Polo

 Foto:Arts

No en volem cap
Sahara Queralt 

Guimerá Foto: Reula

Penya Barça
Alba Atencia Sales

 Foto: Alfonso

Xe Quin Poc Suc
Marc Méndez Viver

 Foto: Mireia Martín

Ni Fu Ni Fa
Loli Sales López

Foto: AparicioPhotography

Marxeta 87
Ana Labrador Galán

Foto: Arts

La Morterada
Judit Pla Alsina

Foto: Arts

I Sense Un Duro
Nerea Gasulla Labrador
Foto: Aparicio Photography

Reines i Reis 
Carnaval 2023
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Benvinguts a Belly&Baby: Ells són Anna i Nacho, ma/pares de quatre fills i família emprenedora a Vinaròs. Fa uns anys van crear 
Belly&Baby per apropar a les famílies un model de criança natural i respectuosa, com la que feren els nostres avantpassats amb 

els avantatges i avanços d’avui dia.No et perdis l’entrevista si vols conèixer més sobre aquest preciós projecte.

Entrevista i inauguració Belly&Baby

Acabeu d’obrir una tenda en el carrer Muralla nº5 – Vinaròs. En un món digita-
litzat, quina importància li dones l’espai físic de compra?
Així és, normalment ho fan al contrari. És a dir, tindre botiga física i més tard la 
passen també al format online, per tal d’arribar a més públic. Nosaltres vam co-
mençar el projecte en “plena pandèmia” i la nostra feina era pràcticament online, 
alguna visita d’assessoria a les llars però majoritàriament online. A més, obrir una 
botiga online suposava un començament per donar a conèixer les marques que 
treballàvem i facilitar a les famílies un punt de referència a l’hora de comprar els 
productes que necessitaven per als seus petits. Sabíem que en un futur necessi-
taríem un espai físic per treballar les assessories, tallers, xerrades… i en relació 
amb la botiga, sabem que a les famílies els agrada molt veure, tocar i provar el 
producte abans de comprar i en aquests dos anys que portem treballant online, 
hem fet grans esforços per fer el nostre somni físic.

Quin fou el detonant per a dur aquest projecte cap endavant?
Doncs és curiós, perquè tal com diem sempre a les famílies quan les acompan-
yem de cara al part; la dona al part mor i reneix com a una dona nova amb sen-
tits nous desenvolupats i amb una visió de la vida i sobretot de la criança molt 
diferent. Tot just això vaig viure jo 
fa uns anys en néixer el meu tercer 
fill. Amb la seva arribada al món 
vam començar a endinsar-nos din-
tre del món de la criança natural i 
respectuosa, a formar-me de for-
ma professional en els temes més 
importants com són la lactància, 
el porteig, l’alimentació, conducta 
de l’infant… per tal d’oferir a les fa-
mílies un acompanyament com el 
que nosaltres vam necessitar en els 
parts anteriors i no vam tenir.
I així va ser com, en companyia 
d’algunes amistats relacionades 
amb la ma/paternitat i criança i les 
mateixes inquietuds, vam obrir la 
Plataforma Online Belly&Baby, on 
oferíem acompanyament durant l’etapa de l’embaràs, postpart, lactància, por-
teig…, i a més els oferíem sessions de tribu on les famílies ens reuníem (de forma 
online i posteriorment presencials) per tal de compartir inquietuds, dubtes, ne-
cessitats…, i donar-nos suport i sororitat.
Poc després, vàrem inaugurar la Botiga Online, per tal d’oferir els productes que 
necessitaven per a l’etapa de l’embaràs i la primera infància.

Quines són les característiques principals de l’establiment?
Podem dir que no som la típica botiga de puericultura comercial, sinó que oferim 
a les families una experiència totalment diferent.
A Belly&Baby els assessorem en tots el que precisen des de l’embaràs fins a la pri-
mera infància (o inclús més) amb productes de marques de fabricació sostenible, 
respectuosos amb les persones i el medi ambient, de proximitat (sempre que ens 
és possible), etc.
Som botiga especialitzada en bolquers de tela i portabebès i a més confeccio-
nem amb molt de mimo i dedicació les Llistes de Naixement amb format online 
i físic, no tenim barreres!
Tot això acompanyat de l’Espai de Criança, on a base de tallers, xerrades, asses-
sories…, acostem la informació a les famílies.
Tenim moltes activitats preparades per començar a funcionar aviat a l’Espai de 
Criança Belly&Baby que anirem desvetllant a les xarxes socials i a la botiga física.

PUBLIREPORTATGE

Consideres que els hàbits dels pares han canviat?
Podem dir que la societat ens ha fet canviar, ens ha fet accelerar motors i oferir 
una criança que no respecta en cap sentit les necessitats dels nouvinguts. Ser 
pares, és molt més que embarassar-nos i parir; és empoderar-se mare i pare per 
tal de conèixer els seus drets, les diferents opcions del camí que vulguen decidir 
i tenir poder de decisió. Com sempre diem, la informació és poder i en la majoria 
de casos la falta d’informació (o de no voler-la saber) ens porta a una criança en la 
qual no establim vincles, no salvem les necessitats reals primàries… amb el qual 
criem futurs adults amb carències o 
necessitats no cobertes.

Que oferiu per a ser únics?
Som únics i com ja té comentat abans 
tot el que oferim, darrere nostre hi ha 
un equip de col·laboradors/es (que 
aviat anirem presentant un per un a 
les nostres xarxes) que ofereixen els 
serveis que poden precisar les famí-
lies, des del mateix moment en què 
decideixen ser ma/pares i van a la re-
cerca del seu positiu, fins a una criança 
primerenca, inclús adolescència!
L’equip format per professionals de la comarca i voltants abarquen acompanya-
ment a l’embaràs i part, lactància, porteig, massatge infantil, psicologia sanitària 
i perinatal, fisioterapeuta, osteòpata, nutrició materna-infantil, sexe i família, em-
baràs i postpart actiu, espai infantil, ecografia 5D…
Tot allò que necessites ho pots trobar a Belly&Baby!

Quines són les últimes innovacions que heu implementat en la tenda?
A banda de preparar moltes activitats d’informació i entreteniment familiar; a la 
nostra botiga hem ampliat el sortit i varietat pel que fa a bolquers de tela i por-
tabebès, amb marques de gran prestigi i qualitat mundial, algunes d’elles sent 
Belly&Baby el Distribuïdor Oficial a Espanya.
També hem inclòs la línia de roba d’embarassada i el tèxtil per bebès, amb molts 
complements per a “les primeres posades” que diem per aquí per tal de fer armari 
o fer un detallet al nou nat.
I com a Joc Sostenible, hem implantat tot el sortit de la marca Janod, de gran 
reconeixement la qual és una marca de joc centrat en l’aprenentatge i la diversió 
de l’infant amb productes fets amb fusta i pintures a l’aigua, provinents de boscos 
sostenibles. Tothom que entra a la botiga ens felicita i s’enamora de tot el que 
tenim… ¿Ja ens has visitat?

Quines expectatives teniu per aquest 2023?
Aquest 2023 amb la botiga física a Vinaròs acabada d’obrir, volem obrir portes de 
l’Univers Belly&Baby a totes les famílies del nostre al voltant perquè coneguin i 
gaudesquin de l’aprenentatge de l’Espai de Criança i la compra a la botiga amb 
una experiència encisadora.
Continuar present a les xarxes, web i botiga online i continuar oferint tots els 
serveis d’una forma propera i personalitzada.
I sobretot, no perdre mai la nostra essència i pilars, 
que ens han ajudat a arribar fins aquí i continuar 
oferint productes i serveis innovadors.

Us invitem a tots/es a visitar-nos per tal de veure 
amb els vostres propis ulls la nostra creació. Una 
abraçada de l’Equip Belly&Baby   – Fotografies de: 
mireiamartinphotography
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Julián Zaragozà
Julián Zaragozà

Sant Antoni i Sant SebastiàL’hivern de Vinaròs

Dues dates ben tendres
El 17 i 20 de gener

En dimarts i divendres
Vinaròs municipi fester

Sant Antoni Abat
Dels animals patró
Per sempre estimat

En coqueta i benedicció

Les Camaraes ballant
Plaça corts valencianes

La foguera cremant
Un bullici en ganes

A l’ermita pujarem
Lo nostre morenet

Molt l’estimem
De Vinaròs l’amoret

Un poble decidit
Surt en romeria
Relíquia, el dit

En devocional dia

No faltarà l’arròs
En calidesa veïnal
Puntet de Vinaròs
L’energia és vital

Julián Zaragozà Baila
Vinaròs, 12 gener 2023
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L’ Orfeó Vinarossenc convida a totes aquelles persones 
que vulguen cantar amb nosaltres i participar dels 
actes que fem, sense importar la seva edat. Si us 
interessa, podeu contactar al telèfon 601 161 478.

Vols formar part 
de l’Orfeó Vinarossenc?

Carla Escuder
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista 

(@nutriestudio_dietistas)

Igual que los “purets” el día de Sant Sebastià, algo que no se 
pierde ningún Enero son los propósitos de año nuevo. Una 
nueva oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Encaras 
los nuevos propósitos con positivismo y empiezas a enumerar 
todo lo que quieres cambiar. Todo en Enero ya, claro, para que 
esperar. Y cuando llega Febrero has abandonado la mayoría de 
ellos y, además, el positivismo se ha convertido en frustración. 

¿Es bueno plantearse propósitos de año nuevo o en Septiembre? 
Yo creo que sí, pero con matices. Al final plantearte un propósito 
es plantearte una meta, y esto hace que haya una motivación, 
y eso es genial para llevar a cabo el objetivo. Lo que es 
contraproducente es plantearse una serie de propósitos de año 
nuevo muy ambiciosos sin una hoja de ruta. Es decir, definir bien 
cual es nuestro propósito y como lo vamos a llevar a cabo. Por 
ejemplo, uno típico es “alimentarse correctamente”. Pero, ¿qué 
quiere decir esto? ¿por donde empiezas?¿desde donde partes?. 
Lo ideal es partir este propósito en otros más pequeños y más 
alcanzables e ir alcanzándolos uno detrás de otro. Se me ocurre 
que “alimentarse bien” lo podemos dividir en 12 mini objetivos 
y centrarnos cada mes en uno en particular. De esta manera, 
cuando empecemos con un objetivo nuevo, el anterior ya lo 
tendremos más que instaurado en nuestro hábito alimentario y 
será más fácil centrarnos en el nuevo. Y, al final del año, seguro 
que nos alimentamos infinitamente mejor que al principio 
del año. Además esta lista la podremos ir modificando según 
vayamos viendo como nos va. Si hay uno que se nos hace más 
bola, podemos alargar a más meses. 

Este plan de ruta lo podemos utilizar para otros hábitos, como el 
de “ser más activo”, que también suele caer todos los años. 

Os dejo una serie de ejemplos que os pueden servir como mini 
propósitos mensuales. Seguro que muchos de ellos ya los tenéis 
instaurados, así que elige los que mejor se adapten a ti.

Comer verdura y hortalizas, al menos, en una comida principal 
o en las dos comidas, según lo que se come habitualmente; 
Aumentar la ración de verduras y hortalizas; comer  fruta todos 
los días, cambiar los panes y pastas de harinas refinadas por 
cereales enteros y harinas integrales, aumentar el consumo de 
legumbres; Aumentar el consumo de pescados azules (1 o 2 
días a la semana); Disminuir el consumo de carne roja, carnes 
procesadas (hamburguesas, albóndigas…) y embutido al 
mínimo; No comer azúcar que no esté presente directamente 
en los alimentos de forma natural; Disminuir el consumo de 
alimentos procesados; Cambiar la bollería ultraprocesada por 
casera; Eliminar el consumo de bollería y dulces ultraprocesados; 
Planificar los menús de la semana y la lista de la compra; Cocinar 
un día a la semana el máximo posible para utilizar durante 
la semana; Disminuir el consumo de sal; Instaurar el Lunes sin 
carne.

Propósitos 
de año nuevo: 

cómo no fracasar 
en el intento

La Rondalla  vinarossenca Mar i Terra,dirigida per Pili Torné, va actuar al centre 
de dia l’Onada, de Vinaròs, va fer un magnífic repertori amb cançons tradicionals 

valencianes i vinarossenques, i una segona part amb nadales. Va estrenar 
“Santa Nit”, interpretada per la nostra directora amb l’acordió i el trompetista 
Toni Barberà, i “La Pastora Caterina”. Totes les peces van agradar molt al públic 

assistent, que així ens ho va demostrar aplaudint, cantant i seguint el ritme de les 
cançons.

Concert de la Rondalla 
Vinarossenca Mar i Terra

100% 
drets

de l’obra
per a 

l’AUTORSom una Editorial + Impremta, amb més de 20 anys d’experiència, 

t’assessorarem en l’Edició, Impressió i Venda dels teus llibres i revistes.

recepcio@editorialantinea.com
webmaster@editorialantinea.com

Tel.964 45 00 85
Dr. Fleming, 6 · VinaròsEDITORIAL ANTINEA

• T’ASSESSOREM  

EN TOT EL PROCÉS 

DE PUBLICACIÓ

• GESTIÓ DE L’ISBN 

I DIPÒSIT LEGAL
AUTOEDITA el 

teu

ERB !LI
- Autors novells
- Projectes didàctics, Tesis i Oposicions
- Manuals de suport als alumnes
- Publicacions personalitzades

LI

Visita l'hemeroteca gratuïta 
del Diariet al repositori de la UJI

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/95093
Cerca imatges i articles de la història de Vinaròs

E L  D I A R I E TVinaròs
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PA R T E S  E S TA D Í S T I C S  P E S Q U E R S  P E R  M O DA L I TAT S  I  E S P È C I E S  D E L  M E S  D E  D E S E M B R E  D E  L’A N Y  2 0 2 2  ( I I )                

Andrés Albiol Melengue lira

Arribaron SS.MM. a nuestro puerto con una mar tranquila, para desembarcar en una jornada festiva para 
la pesca. 
La presente semana se faenó los cinco días hábiles con buen tiempo marítimo. Las extracciones resultaron 
normales. Y las cotizaciones seguían a la baja para las especies mayoritarias.
La pesca de arrastre, los siete bous subastaron a diario langostino, gamba, calamar, pescadilla, salmonete, 
peluda, caracol, galera, raya, pulpo blanco, y morrallas.
El cerco está de parada biológica.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras, cinco calan las redes a la sepia. Una al pagel y mabre. Tres 
al lenguado y rombo. Y dos a la langosta, bogavante y cabracho.
El palangrillo costero, una barca pilló con anzuelo lubina, dorada y sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo, dos (1 de Benicarló) vendieron ejemplares de 1 a 3 kg.
Ecos de Mar: Cal y arena para la pesca
El paquete de medidas del Gobierno recoge el mantenimiento de la bonificación del diesel para los 
barcos pesqueros, en cambio ha excluido los productos del mar de la reducción del tipo impositivo (IVA) 
como ha hecho con otros alimentos básicos. De manera que varias organizaciones de ámbito nacional 
hablan de ‘agravio comparativo’ a esta decisión, pues nos recuerdan que prácticamente todos los países 
de la UE, desde hace años gravan al pescado fresco con un tipo de IVA la mitad que España. 

Los Reyes regalaron aguas cálidas

La acuicultura española

PEIXOS
Peix espasa (Emperador)      3.708 kg 
                                              ______
Total Marrajera………      3.708

PEIXOS
Escrita (Ratjada, Raya)             52
Llampuga (Daurat, Lampuga)      9
Congre (Zafio, Congrio)             22
Orá (Muixarra, Dorada)            185
Sarg (Breado, Sargo)               270
Lliri (Saltator, Anjova)                  2
Mabre (Herrera)                          1
Pagell (Breca, Pagel)                313
Mero (Cherna)                             1 
Bacoreta (Sarda, Bacora)        225
Sorella (Jurel real)                       6
Pagre (Pargo)                            10
Corva (Corvallo)                          4
Dèntol (Sama, Dentón)               13
    Vidriá (Mojarra)                         39
                                               _____                                                                        
Total…………..      1.154

MOL·LUSCOS
Polp roquer (Pulpo roquero)                20
Total Palangre………….     1.174      

PEIXOS 
Escrita (Ratjada, Raya)             273
Manta (Totina, Batoideo)              3
Besuc (Aligote, Besugo)             30
Rallat (Bonito)                            80
Congre (Zafio, Congrio)              12
Gall (Pez de San Pedro)             12
Orá (Muixarra, Dorada)             204
Móllera (Fanéca)                        10
Gallineta (Cabracho)                  82
Sorell (Chicharro, Jurel)             31
Asparrall (Raspallón)                   8
Palá (Lenguado)                                    900
Sarg (Breado, Sargo)                             51
Lliri (Anjova, Saltator)                            108
Llobarro (Lubina)                                    56
Mabre (Herrera)                                     206
Pagell (Breca, Pagel)                             242
Peluda (Solleta)                                        8

Lluç (Pescadilla, Merluza)                        71
Rap (Pejesapo, Rape)                           315
Aspet (Espetón)                                     59
Rom empetxinat (Rodaballo)                    8
Juriola (Lucerna, Rubio)                           29
Moll (Salmonete)                                   677
Letxa (Serviola, Pez limón)                       4
Bacoreta (Sarda, Bacora)                      368
Sorella (Jurel real)                                    2
Llissa (Mújol, Lisa)                                224
Roncador (Roncón)                                 8
Rata (Miracielo)                                      13
Palometa (Palometón)                           31
Tigre (Lenguado portugués)                   15
Corva (Corvallo)                                   141
Mamona (Brótola de roca)                       3
Saboga (Alosa)                                      7
Dèntol (Sama, Dentón)                           15
Chopa (Cántara)                                      1
Palomida (Palometa blanca)                   14
Vidrià (Mojarra)                                      38
Salpa (Salema)                                      13
Rom (Rèmol, Rombo)                            31

Palaí (Acedía)                                        30
                                                      ______             
Total..................................           4.425 
CRUSTACIS   
   Cranc blau (Cangrejo azul)         12
   C, de sopa (C. de paleta)            13
   Galera (Estomatoideo)                99
   Llagosta (Langosta)                    80
   Llomàntol (Bogavante)                20
                                                       _____
Total................................ .          224
MOL·LUSCOS
Calamar (Chipirón, Calamars)      12
Sèpia (Choco, Jibia)                          1.987
Polp roquer (Pulpo roquero)              1.773
P. blanc (P. blanco)                                7
P. mesquer (P. almizclado)                     3
Polpa (Pulpón)                                       2
Caragol punxent (Cañailla)                    43
                                                     _____
Total……………………       3.827

Total Tremall i d’Altres Arts..   8.476

Las traíñas aprovechan la veda para remendar sus artes

El último informe de Apromar desvela que en 2021 la producción acuícola en nuestro país, la especie más 
cosechada ha sido el mejillón con 255.303 toneladas, para cultivar Galicia el 97% de dicho molusco y el 
resto entre Catalunya, C. Valenciana (clotxina), Andalucía y Baleares. También se cultivaron otros bivalvos 
como almejas 1.752 t. y ostras 1.331 t. De peces, en España (nuestra comunidad crió en granjas piscícolas 
la cuarta parte) se produjeron; Lubina 23.924 t. Trucha arco iris 15.357 t. Dorada 9.632 t. Rodaballo 7.629 
t. Corvina 6.167 t. Lenguado 1.020 t. Anguila 320 t. Tenca 17,5 t. Caviar (del esturión) 4,3 t. De crustáceos; 
Langostino 7 t. Y de algas se cultivó y recolectó 13 t

O  garota  cuirassada, en castellà li criden 
també erizo de mar lira. El seu nom científic 
és  Brissopsis  lyrifera. En la regió de la cara 
inferior ambulacral, hi ha un dibuix que 
s’assembla a aquest instrument musical, per 
això el seu nom. De tall Equinoderms i de la 
classe  Equinoideus, aquesta espècie fràgil 
de  capellanet  en forma de cor de 7 cm de 
longitud viu enterrat en fons tous fins als 300 
m de profunditat. Del tipus Irregularia amb 
simetria bilateral i amb l’anus oposat a 
sistema distal té forma globosa, és més 
llarg que ample i alt. La zona oral situada 
en la part inferior és aplanada i se situa 
la boca amb el seu aparell  masticador. La 
closca està formada per plaques calcàries 
entrellaçades. La part superior és convexa, 
amb les àrees ambulacrals a manera de 
pètals de flor i els seus peus s’encarreguen 
de la respiració transmetent-ho a cinc 
parells de brànquies, i els de la zona inferior 
s’encarreguen d’atrapar aliment. Està tot 
recobert per petites i fines pues per a donar-
li un pelatge dens, que les mou per mitjà de 
músculs quan parteixen de la capa interna 
del  exoesquelo. Les utilitza per a enterrar-
se i llevar-se de damunt els objectes sòlids. 
Sense cervell, a canvi té un ampli sistema 
nerviós. És de color blanc amarronat, amb 
les punxes  de to vermellós. Fecundació 
externa. Té cinc gonades pegades en la cara 
interna de la closca. Larves en el plàncton. 
Després s’estableixen en llocs  fangosos. 
Menja particules vegetals, etc, del sediment. 
Sense valor comercial.
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El centre d’inspiració turística de la Cotxera de Batet acull l’exposició 
“Cristalitzacions”, de la Escola Municipal d’Art, inaugurada ahir pel 
regidor de Cultura, Fernando Juan i la directora de la Escola, Cinta 
Barberà. Es tracta d’una exposició realitzada en un nou marc, ja 
que abans es feia a l’auditori municipal, i conté obres realitzades 
pels alumnes l’any passat. La mostra estarà oberta al públic fins 
al 22 de gener. La directora de la Escola d’Art, Cinta Barberà, va 
assenyalar que és una tècnica costosa de realitzar i que es fa 
mitjançant cocció i esmalt que fa que es desenvolupen cristalls 
a les creacions.
La directora va confiar que l’any vinent l’escola estrene un nou 
local. L’Ajuntament ha obert la licitació i s’han presentat quatre 
propostes de locals que actualment s’estan valorant. “Siga el local 
que siga, sempre serà millor que el que tenim, i espere que el 
pròxim curse alumnes i professors ja puguem fer classes en les 
noves instal·lacions”, va concloure.

Vinaròs inaugura una exposició de la Escola d’Art 
al centre d’inspiració turística

X.Flores/Fotos E.Fonollosa
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La darrera setmana del mes 
de desembre, dimecres 
28 al matí,  es convocaren 
a Benicarló  a tots els 

portaveus del consistori vinarossenc a la reunió del 
Consell Rector EDUSI, on es va donar compte del estat  
de les actuacions pendents  previstes dins de l’EDUSI.  
Abans de la reunió se’ns va lliurar l’informe d’execució 
del que s’adona en aquesta reunió juntament amb la 
convocatòria. En l’anterior reunió que va tindre lloc 
al setembre del 2021, al torn de precs i preguntes, 
preguntem perquè el tècnic de cooordinació de l’oficina 
EDUSI de Benicarló, només redacta els plecs de les 
contractacions de Benicarló , i no fa el mateix respecte 
de les licitacions de Vinaròs, sent com és que aquesta 
oficina es paga al 50% per les dues ciutats. La resposta 
que ens dóna la tècnica  és que  les despeses de gestió 
de la OFICINA EDUSI, són a dins de la Línea d’Actuació 
13 pendent de la seua aprovació ( a desembre de 2022), 
però que se’ns aplicarà un coeficient corrector als 
efectes de compensar l’al.legació presentada per el PVI.
Els projectes més importants  pels  que ha apostat 
Vinaròs són la Via Litoral Costa Sud, la Passarel.la del 
Cervol i el Centre Social. Tots tres, a dia d’avui, pengen 
d’un fil, perquè la data límit establerta per l’execució 
i recepció de les obres és el 31 de desembre de 2023, 
quasi segur que no arribem.
La Via litoral (tram Cala Puntal), és una operació que ha 
estat admesa a tràmit, però abans cal obtindre el permís 
de Costes, s’han de fer expropiacions de terrenys per 
poder desenvolupar el projecte, condició necessària 
per licitar l’obra, redactar el projecte i executar-lo. 
Per tant, segons informa l’arquitecta municipal, s’estima 
necessari per la seua execució d’un termini d’uns 11 
mesos.
 La Passarel.la del Cervol, l’únic projecte consensuat 
per tots els partits que a dia d’avui formen part del 
consistori, i també per la majoria dels vionarossencs 
quan se’ls va donar veu en la participació dels 
pressupostos dels consitori fa ja uns anys.
Un projecte que contava amb el beneplàcit de tots, per 
això no podem entendre de cap manera perquè se’ns 
va ocultar durant més d’un any dels advertiments dels 
informés tècnics que sol.licitaven que es canviés la 
ubicació de la passarel.la peatonal. L’equip de govern 
s’ha passat pel folro els informes i defensa una ubicació 
sense cap aval tècnic que dificulta desenvolupar 
aquesta passarel.la en els termes previstos.  També 
abans de la seua construcció es necessita permís de 
Costes, sol.licitat el 6 d’agost de 2021 i de moment la 
callada per resposta. Les fases previstes per l’actuació 
d’aquest projecte segons informe de  l’arquitecta 
muncipal, a més del plaç necessari per obtenir la 
concesió de Costes, s’estima un plaç de 12 mesos.
El   Centre Social, tenim el projecte bàsic i d’execució, 
però el pressupost del mateix (al voltant de 4,5 milions 
d’euros) no es correspon amb el pressupost previst 
inicialment ( al voltant de 3 milions d’euros) , ni tampoc 
amb el pressupost estimat per l’equip redactor (3,5 
milions d’euros). Segons la justificació aportada per 
l’equip redactor, el desajust del pressupost  es deriva 
bàsicament de l’increment extraordinari dels preus de 
la construcció i de la incorporació de noves prestacions.  
Aquest projecte preveu un termini d’execució de les 
obres de 15 mesos, per això adverteix el tècnic que no 
considera viable la finalització de les obres abans del 31 
de desembre de 2023.  
L’altra obra que esperem que es concloga dins dels 
terminis és la segona fase d’adeqüació del “Corral de 
Batet”, però també tenim dubtes, perquè ha quedat 
deserta la  seua licitació, és a dir, no s’ha presentat  cap 
empresa per fer les obres.
Quan va acabar la reunió, sortirem preocupats perquè 
a dia d’avui, només s’han justificat de les despeses 
previstes un 17% de l’EDUSI , per tant els nostres 
projectes estrella, abans enumeratsi explicats, a la vista 
dels informes estan penjant d’un fil.

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por Lluís Gandía,  presidente local PP 
Vinaròs

Una sanidad
destrozada por el PSOE

Per Maria Dolores Miralles

Els projectes de l’EDUSI
pengen d’un fil?

La pasada semana 
el PSPV-PSOE 
demostraba a todos 
los vinarocenses 

que está fuera de la realidad cuando pretendía 
convencernos del excelente momento por 
el que pasa la sanidad pública en nuestra 
ciudad. Su escrito es la demostración de lo 
urgente y necesario que es un cambio de 
gobierno.

El PSPV-PSOE llegó al gobierno de Vinaròs y 
de la Generalitat hace ya más de siete años 
y medio. Prometieron una y mil veces la 
construcción del segundo centro de salud 
porque para ellos en campaña electoral era 
urgente y prioritario. La realidad es que a 
fecha de hoy las obras no están ni licitadas 
y ha sido la propia Conselleria la que ha 
anunciado que el segundo centro de salud se 
pondrá en marcha en el año 2027.

La situación en el Hospital de Vinaròs es 
dramática pero en lugar de exigir a la 
Generalitat Valenciana soluciones reales, 
urgentes y efectivas, Alsina se dedica a tapar 
las vergüenzas del gobierno autonómico 
porque su compromiso es con el PSPV-PSOE 
y no con Vinaròs.

Listas de espera interminables pese al 
maquillaje de enviar a hospitales privados 
a centenares de pacientes para reducir la 
estadística, demoras de meses para pruebas 
diagnósticas, esperas de diez y doce días 
para una consulta con el médico de atención 
primaria, protestas de los sanitarios, 
dimisiones de jefes de servicio, esta es la 
realidad que el PSPV-PSOE ni ve ni quiere que 
veamos el resto de vinarocenses. 

Hoy la salud de los vinarocenses tiene dos 
problemas: la pésima gestión sanitaria de 
la Generalitat en los últimos ocho años y 
la actitud de Alsina y resto de socialistas 
vinarocenses que prefieren ser del PSOE 
antes que exigir aquello que nuestros vecinos 
necesitan.

Los socialistas podrán intentar tapar su 
nefasta gestión con artículos de opinión que 
deberían sonrojar a quien lo escribe pero en 
el Partido Popular no seremos cómplices de 
una política que pone por delante el interés 
del Alcalde por mantenerse en el poder que 
la sanidad de reciben nuestros vecinos. 

Si en mayo los vinarocenses otorgan su 
confianza al Partido Popular saben que 
tendrán a un Alcalde exigente consigo mismo 
y con los demás, que antepondrá siempre el 
interés de la ciudad para exigir, gobierne 
quien gobierne, las soluciones que necesita 
el Hospital de Vinaròs y nuestro centro de 
salud. 

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Històries d'avui en dia

49 dones van ser assassinades 
al 2022, i en els pocs dies que 
portem del 2023 ja en són 
oficialment 2, però tot indica 
que podrien ser 4. Les xifres i 

els casos són cada vegada més, augmenten cada 
dia, cada moment es produeix un acte, un gest, 
un moviment masclista. La nostra societat és una 
constat realitat patriarcal i masclista, i l’única 
forma que tenim per a parar-la i que les xifres 
s’aturen és canviant la nostra forma de viure, 
d’educar, d’ensenyar, de veure la realitat des del 
feminisme. És evident que això d’un dia per a un 
altre no es pot canviar, però tots i totes hem de 
fer un esforç per a construir una societat millor, 
on es respecte i es visque en igualtat.

Hi ha coses que han anat millorant en aquest 
aspecte, encara que no pareix que siga suficient 
i possiblement no ho és. Encara cal fer més, però 
tenim lleis que ens protegeixen a les dones, el 
Sistema VioGén funciona: unes 74656 dones 
estan sent protegides per a evitar que tornen a 
ser agredides. Cada vegada més dones posen 
denúncies, i això vol dir que cada vegada més 
dones confien en el sistema que els ajudarà a 
fugir de l’agressor i el detindrà. 

També gràcies a la Unitat de Violència de 
Gènere de la Direcció General d’Espanyoles a 
l’Exterior i d’Assumptes Consulars, creada al 
2019, s’ha donat suport específic en allotjament, 
alimentació, assessorament legal i assistència 
psicològica a espanyoles víctimes de violència, 
s’ha assistit a 800 dones víctimes de violència a 
l’exterior i s’ha repatriat a 53 dones i 38 xiquets 
durant l’any passat.

El 016 atén a totes les víctimes de violències 
masclistes les 24 hores del dia i en 53 idiomes, 
com el mail 016-online@igualdad.gob.es 
També es presta atenció per WhatsApp al telèfon 
600000016.

Si una dona es troba en una situació 
d’emergència també pot trucar al 112, al 091 
(Policia Nacional) o al 062 (Guardia Civil). Si no 
pot trucar, pot recórrer a la aplicació @alertcops, 
que envia una alerta amb la seua ubicació a les 
forces de seguretat.

Les víctimes de maltractament amb discapacitat 
auditiva, cegues o sordcegues poden trucar al 
016 amb 900116 016, SVisual, ALBA, Telesor, 
ATENPRO i la app PorMí. Al 112 amb la app 
112Accesible. Al 091 i 062 amb SVIsual i app 
AlertCops.

Els menors poden dirigir-se al telèfon de la 
Fundació ANAR 900 20 20 10.
Tenim un sistema que està funcionant, encara 
li falta molt per a millorar, però també està a la 
nostra mà canviar les coses i fer que paren, que 
no continue aquesta lacra, perquè ja esta bé, ens 
volem vives!.

Ja està bé! 
Ens volem vives!

Per Amalia Cabos, 
regidora de Benestar Social i Igualtat
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De Reis

Un any més i ja en van molts, els Reis d’Orient van aplegar 
puntualment a Vinaròs. Melcior, Gaspar i Baltasar desembarcaren 
al moll com tots els anys. Una gentada els esperava i entre ella, 
les mirades dels infants, si podien, sobreeixien pel damunt de la 
multitud per veure les seves adorades majestats. No entendre 
mai la dèria dels adults de posar-se a les primeres files, de llevar 
el lloc als veritables protagonistes de l’acte. Elles, les xiquetes 
i xiquets dibuixaven amb els seus ulls plens d’il·lusió una 
salutació als Reis venguts per mar a venerar la infantesa d’un 
món, que més que mai, necessita d’ella per a construir un futur 
habitable, inclusiu i on la desigualtat no hi tinga cabuda.
Una vegada amarrada l’embarcació al moll de Vinaròs, els Reis 
Mags van ser rebuts per les autoritats que els esperaven al 
port. Com tots els anys, per a realitzar la pertinent benvinguda 
als excelsos visitants, hi havia les corresponents tanques que 
separaven el seguici reial i les autoritats de la resta del públic. 
Així mateix, dins de la zona habilitada per a eixa benvinguda i 
besamans als les majestats, com tots els anys també, hi havien 
uns quants xiquets i xiquetes que gaudien, de primera mà, 
de la presència reial. Des que hi vaig a rebre’ls, la presència 
d’aquestes xiquetes i xiquets dins del recinte acotat per a 
fer l’acte protocol·lari de l’arribada dels Reis Mags a Vinaròs 
sempre m’ha desconcertat. Com no podia ser d’una altra 
manera, les criatures afortunades fruïen d’un contacte directe 
amb les majestats vingudes d’Orient que la resta de xiquets i 
xiquetes, amuntegats darrere les tanques, quan no allunyats 
d’elles per ser ocupada les primeres files per adults als quals 
m’estalviaré de qualificar, no tenien accés.
Sembla mentida que a ple segle XXI encara estiguem amb 
aquestes desigualtats manifestes. Després de preguntar qui 
eren les xiquetes i xiquets afortunades, vaig constatar que 
eren fills i filles de regidors, així, com suposo, familiars i amics 
directes del càrrec institucional corresponent. És a dir, ja de ben 
menudets, els nostres representants institucionals eduquen 
en privilegis als infants en separar-los de la resta mitjançant 
tanques. Mentre unes afortunades o afortunats, gaudeixen del 
contacte dels Reis Mags en primera persona, els altres, la resta, 
la plebs que diríem en termes materialistes i classistes, resta 
darrere unes tanques sense poder accedir de primera mà als 
reis. 
Des d’Esquerra Vinaròs volem posar de manifest la posada en 
valor d’unes conductes allunyades, pensem, d’allò que han de 
resseguir els actes que tenen com a protagonistes la nostra 
estimada xicalla. Des de les institucions no es poden admetre 
accions que incentiven la desigualtat entre les persones. Que, 
pel sol fet de ser filla de o fill de, hi haja xiquetes i xiquetes 
que puguen fruir de primera mà dels Reis d’Orient mentre la 
resta s’amuntega darrere una tanca, ens sembla totalment 
inadmissible i impropi d’una societat que es vullga progressista 
i eduque en valors igualitaris als xiquets i xiquetes de Vinaròs. 
El feudalisme, afortunadament, ha quedat enrere, encara que 
gestos com aquest ens facen pensar que cal continuar amb la 
lluita contra la desigualtat en tots els àmbits socials i més en 
assumptes que involucren a les noves generacions.
Som d’ESQUERRES, som REPUBLICANS, som VINAROSSENCS i 
VALENCIANS

Manuel VillaltaAño nuevo, proyecto nuevo

Bueno pues, ya hemos empezado el año nuevo. Un año que sera también el año 
del final de legislatura, una legislatura que sera recordada más bien tristemente 
como la legislatura de la pandemia, una pandemia que tanto y tanto se ha hablado 
y escrito nos ha dejado dolor y tristeza. En nuestra población Vinaròs, que si bien 
ya estaba económicamente en una situación precaria, se ha agudizado mucho más. 
Pero aun que cueste debemos recibir el 2023 con ilusión, con alegría. Porque a 
pesar de todo no hay que perder el optimismo, debemos pensar en positivo.
En Izquierda Unida opinamos que si hacemos un poco de memoria comprobaremos 
que la actual legislatura que pronto termina ha sido la legislatura de la crispación 
y de la tensión política, motivo por que hay partidos que lo único que tienen para 
ofrecer es el insulto y la descalificación. Es lo único que les queda para suplir la 
falta de proyecto político. Estrategia que la ciudadanía esta más que harta de la 
crispación y la tensión política.
Frente a eso en Izquierda Unida como siempre ha sido nuestro objetivo apostamos 
por el dialogo, el entendimiento, el acuerdo la claridad y la transparencia. Por eso 
para el 2023 apostamos por el proyecto “Dialogo” en el que a través del intercambio 
de ideas, opiniones, dialogo y reflexiones, pondremos los cimientos de la ciudad 
que queremos. Esta iniciativa debe proponer durante los próximos meses una serie 
de encuentros con referentes sociales y políticos para debatir sobre cuestiones 
clave para que la ciudad siga avanzando.
En Izquierda Unida no entendemos la nuestra vocación de servicio público sin la 
fase de evaluación: exponer el proyecto de ciudad y analizar hasta donde se ha 
llegado y hasta donde se quiere llegar, con todo la sinceridad y claridad, porque la 
ciudadanía pueda conocer la gestión de sus dirigentes políticos. Entendemos que 
los responsables de las instituciones rindan cuentas durante la legislatura, porque 
la ciudadanía pueda valorar si el trabajo es satisfactorio.
En Vinaròs desde hace años estamos padeciendo el déficit de temas esenciales para 
una mejor calidad de vida para la ciudadanía y una mejor categoría del pueblo. 
Temas que con el sistema político y de gobierno utilizado tanto por unos como 
por otros no se han solucionado, incluso algunos temas de primera necesidad han 
empeorado.
El proyecto “Dialogo”desde un punto de vista positivo y optimista tiene mucho 
potencial, y para aprovecharlo tenemos que construir un proyecto de ciudad que 
a través del dialogo podamos ampliarlo con las ideas de todos los que quieran 
aportar algo para hacer avanzar Vinaròs.
La próxima legislatura debe de ser la clave para abordar el reto de plantear hacia 
donde ha de crecer Vinaròs estratégicamente.
En Izquierda Unida esperamos y deseamos que el año 2023 sea año nuevo proyecto 
nuevo.
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Futbol El Vinaròs CF competeix de tu a tu amb el líder 

2 Vinaròs: Sebastián, Pablo, Wifredo, Ángel, Cristian, Cabedo, 
Vicente, Francisco Re, Gonzalo, Aleixandre y Marcos. Després Nico, 
Edu, Matew, Cristian y Jorge Vela.

2 Burriana: Rafa, Albert, Calleja, Pinazo, Juan, Cristian, Vte Marco, 
Moles, Perotti, Borja Marzá, Pablo Llorens. Després Alberto Miró, 
Montoliu, Raúl Palmer y Iván Fandos.

Gols: 1-0 Min 16 Marcos Hidalgo. 2-0 Min. 23 Marcos Hidalgo. 2-1 Min. 
47 Pablo Llorens. 2-2 Min. 75 Alejandro Moles.

Gran partit del Vinaròs Club de Futbol, que va posar contra les cordes a 
l’intractable líder en un duel apassionant. Els jugadors d’Eloy Lorente van 
aconseguir fins i tot a arribar per dos gols d’avantatge al descans i apropar-
se a una victòria davant un dels grans favorits a l’ascens, el C.D. Borriana.
Els vinarossencs van realitzar una gran primera meitat en la qual van estar 
a punt de sentenciar el partit. En una actuació extraordinària alhora que 
brillant del jove Marcos Hidalgo, qui va anotar els dos gols de l’equip, el 
Vinaròs va colpejar primer amb un penal en una gran jugada de contraatac 
conduïda magistralment pel seu germà Pablo. Fins a l’1-0, els locals ho 
havien intentat en mitja dotzena d’aproximacions a la meta visitant. O 
Marcos Hidalgo o Alexandre Rodríguez van aparéixer en totes elles. El 
primer va posar a prova al porter del Borriana en un parell de trets. El segon 
assistint i driblant a jugadors sense parar. Més tard van ampliar l’avantatge 
amb un altre gol de Marcos a passada d’Alexandre. Sonava així el xiulet 
que manava als jugadors al vestuari. L’equip d’Eloy Lorente va demostrar 
aquest diumenge que res té a veure amb el de fa uns mesos. Amb les línies 
bé juntes i ordenat arrere, es va defensar amb criteri durant tot el primer 
temps i no regalava una pilota en cada eixida. A més, amb Re, Cabedo i 
Pablo amb la batuta en el centre del camp, amenaçava al Borriana la contra 
a la menor ocasió. 
Sense donar ni una sola patada bruta i en un gran segona meitat, el 
conjunt visitant va posar alguna marxa mes que els de Vinaròs, demostrant 
el perquè són l’equip favorit a l’ascens. I això que la primera part va ser 
totalment blanc-i-blava. El C.D. Burriana, això sí, només va necessitar 
2 minuts per a doblegar la resistència dels vinarossencs i aconseguir 
després d’un córner el 2-1, com no, a través d’un llançament de córner 
que va acabar al fons de les xarxes fent inútil l’estirada de Portigliatti. 
El Vinaròs, pese a l’esperat domini local, va aguantar bé l’envestida en 
aquesta segona meitat. Quedava mitja hora per disputar-se i el Borriana 
semblava tindre controlat el partit. Es van succeir les aproximacions a la 
porteria de Portigliatti, que al costat de la defensa refusava les ocasions de 
perill una després de l’altra. No obstant això, en una jugada arribada des 
de la banda dreta, el C.D. Borriana no va perdonar i va definir bé després 
de rebre el davanter una pilota entre línies dins de l’àrea per a segellar 
l’empat. Quedaven tretze minuts per al final, però l’equip visitant no es va 
parar ací. El Borriana era un vendaval. I al Vinaròs, els davanters feia molts 
minuts que estaven desapareguts, Christian Gil i Arles patien en cada 
ofensiva visitant i el centre del camp local començava a trencar-se per un 
esgotat Re i els ja lesionats i substituïts Wifredo i Alexandre. 
Finalment, l’última oportunitat del partit la va tindre el Vinaròs a les botes 
d’Abaso que després d’una mala sortida del porter visitant al minut 96, va 
deixar la porteria buida, fet que va provocar un xut des de quasi la meitat 
del camp de Vicente que malauradament no va aconseguir trobar porta.

VINARÒS C.F. 2-2 C.D. BURRIANA

Julián Zaragozà

Joan Beltrán Quintero
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Voleibol

El passat cap de setmana es va reprendre 
l’activitat en les lligues inferiors de la base 
després de la pausa de la competició per 
Nadal.
 
L’equip masculí de la categoria infantil tenia 
jornada de descans, però els dos equips 
femenins van continuar amb la competició. 
Les jugadores de l’infantil roig van perdre 
a casa 1 - 3 contra el CV Paterna -Liceo 
Arañas i l’equip femení blanc va desplaçar-
se a Valencia per enfrontar-se al CV Valencia 
Atenea, que va guanyar l’enfrontament per 
3 sets a 0.
 
Les cadets van guanyar a casa 3 - 2 (19-
25/25-18/21-25/25-12/15-10) contra el CV 
Paterna- Liceo Águilas, sumant 2 punts 
que permeten a l’equip mantenir-se invicte 
en lliga. L’equip cadet masculí va perdre a 
casa 2 - 3    enfront el Xàtiva Voleibol amb 
parcials de 25-18/21-25/14-25/25-22/8-15. 
Així, tot i la derrota, l’equip vinarossenc 
va aconseguir sumar un punt enfront un 
equip fort. 
 
L’equip juvenil masculí va aconseguir sumar 
3 punts fora de casa en l’enfrontament 
contra el CV Torrent en un partit que va 
acabar 1 set a 3. Per la seva banda, les 
juvenils van perdre 3-0 fora de casa enfront 
el Volei Grau B amb parcials de 25-19/25-
15/25-19.
 
La resta d’equips reprendran la competició 
aquest cap de setmana.

L’equip juvenil masculí comença el 2023 
amb victòria fora de casa

Senior Masculí:
Tudor Bars CBM Vinaròs 22 - Handbol Onda 18
CBM Vinaròs: Cristian Gimeno, Andrés Vallés, Cristian 
Miralles (1), Gabriel Albiol (1), Tati Adell (3), Carlos 
Castel, Sergi Albacar (4), Sergi Llonart (3), Quim Sanz 
(7), Ferran Ferreres (1), Sergio Julve i Marcos Chaler 
(2).
Diumenge màgic al Llagostí Arena on el nostre 
sènior es va imposar 22-18 a un gran Onda que va 
demostrar perque estava a la tercera posició de la 
classificació i no va posar les coses gens senzilles als 
vinarossencs.
Els nostres rebien la primera visita d’un dels grans 

de la categoria, el Vinaròs que encara no ha perdut 
partit com a local volia estirar aquesta ratxa per a 
retallar distància amb els primers classificats.
Des del primer moment es va veure com seria el 
partit, arribant amb un 2-2 al minut 10, per culpa de 
les dos grans defenses i d’errors en atac per part dels 
dos equips, la clau va estar en un jugada polèmica 
al minut 18 de partit, l’àrbit decidia expulsar a Sergi 
Llonart en una jugada polèmica, el marcador era de 
6-8 favorable a l’Onda, la cosa pintava difícil per als 
nostres perdent a Sergi i per baix en el marcador, 
però un temps mort per a reorganitzar l’equip i una 
intensa defensa va permetre als nostres remuntar i 

arribar al descans en empat a 10 al marcador.
La segona part va començar en la mateixa tònica, 
molta intensitat d’un Vinaròs que va ser capaç de 
robar balons i aprofitar les nombroses perdudes 
del Onda per a obrir una ventatja de 3 gols que van 
saber administrar durant tot la segona part i que s’en 
va anar fins als 4 de ventatja que mostra el resultat 
final, una més que merescuda victòria del nostres 
que marca el camí a seguir durant la temporada, 
aquesta intensitat i els possibles reforços del sènior 
permten pensar que la segona volta d’aquesta lliga 
pot ser molt emocionant per als nostres.

Handbol Club Balonmano Vinaròs

Laia Casanova

Julián Zaragozà

25
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Asientos para grupos Desfiles 2023 
13 de diciembre 2022 
Desde la Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaròs, informamos que ya se 
pueden adquirir los asientos de grupos para poder disfrutar de los desfiles del Carnaval 
de Vinaròs 2023 desde un lugar privilegiado como son las gradas junto al sambódromo 
ubicado en la Avenida Pablo Ruiz Picasso (zona calle Soro). 

Como ya se ha anunciado, el fin de semana de los desfiles de las 31 comparsas de esta 
edición va a ser el sábado 18 y domingo 19 de febrero siendo los horarios de ambos 
días con inicio a las 18:30 horas. Con una duración estimada de 3 horas cada desfile. 
El recorrido será igual al del año pasado, pero cambia la ubicación del sambódromo.  El 
precio de un asiento en grada es de 10 euros. 

Para formalizar la reserva hay que proceder del siguiente modo: 

1. Efectuar el ingreso al número de cuenta: ES28 0049 3450 70 2414141431, siendo el 
beneficiario la empresa “Grupo Maestrat, carpas, espectáculos y eventos, SL” e 
indicando en concepto “Gradas Carnaval de Vinaros” 

2. Remitir el justificante de ingreso al correo gradascarnavaldevinaros@gmail.com 
indicando el nombre de la empresa, nombre y teléfono de la persona de contacto, el 
número de asientos y para qué día, si para el sábado día 18 o para el domingo 19 de 
febrero. 

Los asientos en gradas para público en general se van a poder adquirir hasta una  hora 
antes del inicio de los desfiles. 

 

Seients per a grups Desfilades 2023 
12 de desembre 2022 

Des de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs, informem que ja es poden 
adquirir els seients de grups per a poder gaudir de les desfilades de les 31 comparses 
del Carnaval de Vinaròs 2023 des d'un lloc privilegiat com són les graderies als costats 
del sambòdromo situat al l’avinguda Pablo Ruiz Picasso (zona carrer Soro) . 

Com ja s'ha anunciat, el cap de setmana de les desfilades d'aquesta edició serà el 
dissabte 18 i diumenge 19 de febrer sent els horaris de tots dos dies amb inici a les 
18.30 hores. Amb una duració estimada de 3 hores cada desfilada. El recorregut serà 
igual al de l'any passat però canvia la ubicació del sambódromo. El preu d'un seient en 
graderia és de 10 euros. 

Per a formalitzar la reserva cal procedir de la següent manera: 

1. Efectuar l'ingrés al número de compte: ES28 0049 3450 70 2414141431, sent el 
beneficiari l'empresa “Grup *Maestrat, carpes, espectacles i esdeveniments, SL” i 
indicant en concepte “Grades Carnaval de Vinaròs” 

2. Remetre el justificant d'ingrés al correu gradascarnavaldevinaros@gmail.com indicant 
el nom de l'empresa, nom i telèfon de la persona de contacte, el nombre de seients i per 
a quin dia, si per al dissabte dia 18 o per al diumenge 19 de febrer. 

Els seients en graderies per a públic en general es podran adquirir fins a una hora abans 
de l'inici de les desfilades. 

La Gestora de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs i la Regidoria de Comerç 
de l'Ajuntament de Vinaròs convoquen l'III Concurs d'Aparadors del Carnaval de Vinaròs en 
la seua edició de 2023 regit sota les següents bases:

MOTIU DEL CONCURS. Amb la intenció de transmetre a tota la ciutadania i visitants l'esperit 
del Carnaval, es convoca aquest concurs al qual es podran presentar tots els establiments 
oberts al públic de la localitat de Vinaròs que realitzen una decoració ambientada en el 
CARNAVAL.

PROPOSTA PRESENTADA. Es valoraran per part d'un jurat totes aquelles propostes que 
s'hagen inscrit en termini. Es tindran en consideració aquelles intervencions més originals i 
valorant positivament aquelles que conjuguen el seu producte amb la decoració, al costat 
de la temàtica del carnaval 2023: AFRICA. La instal·lació o decoració haurà d'estar realitzada 
el DIVENDRES 3 DE FEBRER a les 9 del matí.

INSCRIPCIÓ. Els establiments que desitgen participar en el concurs hauran de  manar un 
correu electrònic a info@carnavaldevinaros.es indicant el nom de l'establiment que desitja 
inscriure's al concurs, l'adreça i horari per a poder visitar-lo el jurat. Així mateix, en el correu 
electrònic s'haurà d'indicar un nom i telèfon de contacte. La inscripció haurà de realitzar-se 
abans del 31 de gener de 2023

PREMIS. El jurat establirà els següents premis:
– PRIMER PREMI valorat en 500 euros, 
– SEGON PREMI valorat en 300 euros, 
– TERCER PREMI valorat en 200 euros, 
atorgat per la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. 

JURAT. El jurat estarà compost per Paula Cerdà, regidora de Festes, Comerç, Joventut i 
Benestar Animal de l'Ajuntament de Vinaròs o en qui delegue; i Cristian Graciá, president 
de la gestora de la Comissió Organitzadora del Carnaval, o en qui delegue i dos reines o 
reis del Carnaval 2023.
 El jurat visitarà les propostes presentades entre els dies 3,4 i 6 de febrer en l'horari indicat 
per l'establiment en realitzar la seua inscripció, i la fallada del concurs es farà públic 
mitjançant una roda de premsa el dimarts 7 de febrer a les 19 hores, amb la corresponent 
entrega de premis a la Cotxera de Batet, seu temporal  del museu de Carnaval.

III Concurs d’Aparadors i  decoracions del Carnaval

Les sigles SICTED signifiquen Sistema Integral de Qualitat Turística 
Espanyola en Destí. Els establiments certificats treballen per l’excel·lència 
i es comprometen amb la destinació i amb els seus clients prestant un 
servei de qualitat, realitzant un esforç addicional en l’atenció al client, 
cuidant el detall i l’entorn i estant disposats a millorar contínuament els 
seus serveis, instal·lacions i equipaments.
Actualment Vinaròs és una destinació turística SICTED de la Comunitat 
Valenciana i són 20 els establiments de Vinaròs adherits a este Sistema.
Si eres un establiment relacionat directa o indirectament amb el sector 
turístic t’informem que ara al 2023 comencem un nou cicle amb noves 
empreses.
Qué cal fer per unir-se a este Compromís?
Pots sol·licitar la teua adhesió escrivint un correu a turisme@vinaros.es 
abans del 27 de gener de 2023. Places limitades.

Si tens algun dubte, pregunta’ns millor al 964 45 52 53.
És un missatge de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vinaròs

Este somriure és un bon senyal
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ANUNCI:

                

Que s’ha aprovat l’oferta de venda no sedentària per a l’any 2023, per decret d’alcaldia de data  
15/12/2022, núm. 2022-3179.
                                         
Primer: Aprovar l'oferta d'autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats ocasionals i de  
parades aïllades per al període 2023, d'acord amb el següent::

MERCATS OCASIONALS

SANT ANTONI

Data: el 17/1/23                                                                                                                           

Lloc: Ermita de Sant Sebastià                                                                                  

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona 

Places  vacants:  4  i  2  (parades  per  a  entitats  e  institucions  sense ànim de  lucre  amb fins  
benèfics)

Horari: de 8.00 h a 18.00 h                                                                                          

Termini de presentació de sol·licituds: Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

                                                                                                                          

SANT SEBASTIÀ                                                                                  

Data: 19/1/23 i/o 20/1/23

Lloc: Ermita de Sant Sebastià 

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona.

Places vacants: Màxim 8 parades

Horari: De 20h a 3:30h i/o de 6.00h a 20.00h 

Termini de presentació de sol·licituds:   Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

FIRA AGRÍCOLA

Data:  A determinar

Lloc: Carpa del Atlàntic i voltants 

Productes: Productes ecològics, productes artesanals, xurros, masses fregides,  concessionaris 
de vehicles de tracció mecànica,  motos, talladores de gespa, xemeneies,  bicicletes,  energies 
alternatives.
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Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 15/1/2023 

2.2.- PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES EN LA ZONA DE LA FIRA 

Període: Del 1 d’abril al 31 d’agost de 2023

Lloc: Passeig de Fora del  Forat  (zona de la fira).  Veure plànol  annexe IV de ubicació de la 
parada.

Places vacants: 1

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local quan existisquen circumstancies que així ho 
requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Horari: de 17:00 h a 23:00 h. (tots els dies, excepte divendres i dissabte fins 01:00 h. de la 
matinada)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/3/2023 al 31/3/2023

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des de 12 de juny fins 31 d’agost de 2023 (excepte diumenges i festiu) 

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs 

Places vacants: 1

Productes: granissat, orxata i gelats

Horari: De 11:00h - 13:30h i de 18:00h - 21:00h en la Plaça del Ajuntament i de 22:30h - 01:00h  
de la matinada en la zona estàtua Costa i Borràs

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

Data: Del 21 d'octubre de 2023 fins 14 de febrer de 2024 

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 1 

Horari: de 16:00h a 22:00h, que podrà ser ampliat en dates festives o esdeveniments especials 
prèvia comunicació.

Termini de presentació de sol·licituds: 1/8/2023 al 31/8/2023

2.5.-  PARADA  DE  VENDA  DE  XURROS  I  MASSES  FREGIDES  PER  HALLOWEEN  O 
CASTANYADA

Data: del 31/10/2023

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: xurros, masses fregides i cuites
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Places vacants: 1

Horari: de 16:00h a 24:00h

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/8/2023 fins al 31/8/2023

2.6.- PARADES DE VENDA DE PRODUCTES TAURINS

Lloc: Enfront de la Plaça de bous

Productes: els relacionats amb el mon taurí

Places: 2

Horari: període comprés entre tres hores abans i dues hores desprès de l'acte taurí

Termini de presentació de sol·licituds: 45 dies abans de l'acte taurí

Segon:  En cap cas, els llocs de venda dificultaran el tràfic rodat o la circulació de vianants, ni  
generaran risc per a la seguretat ciutadana.

Queda prohibida la instal·lació de llocs aïllats a la sortida d'edificis públics i d'altres establiments 
d'afluència massiva de públic.

La ubicació final de les parades estarà condicionada a l'informe de la Policia Local i dels Serveis 
Tècnics Municipals.

La celebració de les diferents fires/mercats ocasionals o l'autorització de les diferents parades 
establertes en la present oferta de venda pública per al 2022 estarà condicionada a l'evolució de 
la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i a les indicacions que en cada moment donen les  
autoritats  sanitàries.  La  impossibilitat  de  dur  a  terme  les  mateixes  no  comportarà  dret  a 
indemnització per als interessats que hagen presentat  sol·licitud o que inclòs hagen obtingut  
l'autorització.

Tercer: Les sol·licituds s'hauran de presentar dins dels terminis indicats en aquesta oferta de 
conformitat amb el que estableix l'art. 21 de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al  
municipi de Vinaròs, juntament amb l'ingrés de la taxa corresponent. El model de sol·licitud i el 
model de declaració responsable, es podran recollir en l'Oficina d'Informació i Atenció a la 
Ciutadania  (OIAC)  o  en  el  Departament  de  Governació  ubicat  en  la  2ª  planta  de 
l’ajuntament situat a la plaça Parroquial número 12. 

En  cas  que  resulten  vacants,  els  interessants  podran  presentar  sol·licitud  d'acord  amb  el 
procediment previst a l'Ordenança Municipal, sent adjudicats els llocs per ordre de sol·licitud i 
atenent a les condicions establertes en aquesta convocatòria,  des del  termini de la resolució 
d'atorgament i fins a cinc dies hàbils abans de l'inici del termini d'ocupació previst.

Quart: Per a la venda de productes alimentaris  caldrà ajustar-se a l'establert  en l'art.  31 de 
l'Ordenança i es requerirà comptar amb:

-Carnet de manipulador d'aliments.

-Autorització  de  l'autoritzat  sanitària  competent  relatiu  al  compliment  dels  requisits 
higiènics i sanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions 
específiques  relatives  a  les  condicions  dels  productes,  instal·lacions  i  vehicles  de 
transport i venda.

-Certificat  expedit  per  tècnic  competent  relatiu  a  la  solidesa  i  seguretat  de  les 
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instal·lacions utilitzades per a l'exercici de venda.

Quint:  Les  autoritzacions  s'atorgaran  per  Decret  de  l'Alcalde,  mitjançant  concurrència 
competitiva, atenent a la puntuació que resulte de l'aplicació del barem de mèrits següent:

·     Experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació 
de l'activitat comercial. Aquesta experiència pot acreditar-se entre d'altres, per mitjà de 
certificats emesos pels ajuntaments on s'haja exercit la venda, a raó de 0,5 punts per any 
complet, fins un màxim de 4 punts.

·     En cas d'empat en la puntuació obtinguda es dirimirà a favor de la persona sol·licitant de 
més edat.

Sext: La Comissió de valoració estarà formada per la tècnic, l’auxiliar administrativa i regidor,  
tots del àrea de governació. 

Sèptim:Amb les  persones  sol·licitants  que  hagen  quedat  excloses  s'elaborarà  una  llista  de 
suplents  per  al  supòsit  que  s'hi  produïsquen  vacants  durant  el  període  de  vigència  de  les 
autoritzacions atorgades.

Vuitè:  L'organització  i  distribució  dels  llocs  es  realitzarà  conforme  el  procediment  indicat  a 
l'article 23 de l'ordenança:

a) L'Ajuntament ha de determinar la ubicació dels llocs que seran objecte de distribució.

b) Les persones seleccionades han de procedir a l'elecció dels diferents llocs, d'acord 
amb l'orde de puntuació obtingut en el corresponent procés de selecció.

c)  L'Ajuntament  podrà  assignar  directament  determinades parades que per les seues 
característiques singulars requerisquen una ubicació concreta.

A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les autoritzacions, convocarà les 
persones  interessades  a  un  acte  públic  per  a  l'adjudicació  dels  llocs  de  venda  existents  i 
especificarà el dia i hora en què tindrà lloc.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Places vacants:  Màxim 90 expositors, 50 haimes i 180 parcel·les 

Horari: De 10 a 14 hores i de 17 a 22 hores

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                  

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»

Data: del 16/6/23 fins 31/8/2023

Lloc: Passeig de Fora del Forat i Avinguda Mediterrani (durant festes locals i altres)

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 20 (4 m x 1 m)

Horari: de 18.00 h a 24.00 h

Condicions autorització: Atesa la ubicació del mercat en zona de servitud de protecció del 
domini  marítim  i  terrestre,  l'autorització  estarà  condicionada  a  l'obtenció  per  part  de 
l'Administració competent de la corresponent autorització. 

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                                                                

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «HIVERN»

Data: del 16/12/2023 fins al 6/1/2024 (excepte 25/12 i 1/1) 

Lloc: Plaça Sant Valent

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 6 (4 m x 1 m)

Horari: de 9.00 h a 20.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/10/2023 al 31/10/2023

FIRA DE LLUÍS SANTAPAU

Data: del 8/12/23 fins 10/12/23

Lloc: Plaça Parroquial o lloc a determinar per l'Ajuntament

Productes:  Xocolata,  torrons,  dolços  i  aliments  de  nadal.  La  resta  de  productes  queden 
exclosos. 

Condicions  especials: Poden  participar  en  el  Mercat  de  Nadal  comerciants  detallistes  i 
empreses de serveis que tinguen un establiment obert al públic en alguna localitat amb llicència 
d'obertura del municipi en què estiga ubicat i els artesans en possessió del DECA.

L’ajuntament es farà càrrec de l’arrendament de la caseta, així com del grup electrogen i de la 
seguretat. 

Places vacants: Màxim 15. L’ajuntament es reserva el dret de posar-ne 12 u 15. 

Horari: de 10.00 h a 20.30 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2023 al 14/11/2023  
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FIRA DE NADAL 

Data: del 15/12/23 fins 17/12/23

Lloc: Plaça Parroquial fins a Plaça Sant Valent o lloc a determinar per l’Ajuntament

Productes: roba, conserves, flors, pastes i dolços, decoració, complements, llepolies

Places vacants: Màxim 35. 

Horari: Divendres 15: Tarde, de 17:30 a 21.00 h. 

Dissabte 16 i diumenge 17 : Matí de 10:30 a 14:00 h. Tarde de 17:30 a 21:00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2023 al 14/11/2023  

                                                                                 

PARADES AÏLLADES EN UBICACIÓ FIXA

1.- Autoritzacions anuals:

PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES

Productes: xurros, masses fregides i cuites 

Període: Es considerarà com anualitat de l'1/1/2023 al 31/12/2023

Lloc: Passeig Colom

Places vacants: 1

Horari: de 7:00h a 22:00h els caps de setmana i festius. Veure plànol annexe I amb la ubicació 
de la parada. 

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
estarà obligat a desmuntar la parada en finalitzar cada ocupació (cada cap de setmana i festiu)  
en que s'autoritza la venda deixant expedit l'espai utilitzat i haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per  
la  policia  local  quan  existisquen  circumstàncies  que  així  ho  requerisquen,  per  exemple  la 
celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 16/1/2023

                                                          
2.- Autoritzacions ocasionals:

2.1.- PARADES DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES PER AL CARNESTOLTES 

Productes: xurros, masses fregides i cuites, torrons i frankfurts 

Lloc: A determinar en les proximitats de la celebració de Carnestoltes. Veure plànol annexe II i III 
amb ubicació de cadascuna de les parades.

Data: Del 11 al 19 de de febrer de 2023

Places vacants: 8 

Horari: s'ajustarà a l'horari autoritzat per al recinte de Carnestoltes 
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ANUNCI:

                

Que s’ha aprovat l’oferta de venda no sedentària per a l’any 2023, per decret d’alcaldia de data  
15/12/2022, núm. 2022-3179.
                                         
Primer: Aprovar l'oferta d'autoritzacions per a la venda no sedentària en mercats ocasionals i de  
parades aïllades per al període 2023, d'acord amb el següent::

MERCATS OCASIONALS

SANT ANTONI

Data: el 17/1/23                                                                                                                           

Lloc: Ermita de Sant Sebastià                                                                                  

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona 

Places  vacants:  4  i  2  (parades  per  a  entitats  e  institucions  sense ànim de  lucre  amb fins  
benèfics)

Horari: de 8.00 h a 18.00 h                                                                                          

Termini de presentació de sol·licituds: Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

                                                                                                                          

SANT SEBASTIÀ                                                                                  

Data: 19/1/23 i/o 20/1/23

Lloc: Ermita de Sant Sebastià 

Productes: Varis 

Es  consideraran  prioritaris  els  productes  alimentaris  naturals  tradicionals  i  els  artesanals  de 
fabricació pròpia típics de la zona.

Places vacants: Màxim 8 parades

Horari: De 20h a 3:30h i/o de 6.00h a 20.00h 

Termini de presentació de sol·licituds:   Del 14/12/2022 al 25/12/2022 

FIRA AGRÍCOLA

Data:  A determinar

Lloc: Carpa del Atlàntic i voltants 

Productes: Productes ecològics, productes artesanals, xurros, masses fregides,  concessionaris 
de vehicles de tracció mecànica,  motos, talladores de gespa, xemeneies,  bicicletes,  energies 
alternatives.
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Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 15/1/2023 

2.2.- PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES EN LA ZONA DE LA FIRA 

Període: Del 1 d’abril al 31 d’agost de 2023

Lloc: Passeig de Fora del  Forat  (zona de la fira).  Veure plànol  annexe IV de ubicació de la 
parada.

Places vacants: 1

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local quan existisquen circumstancies que així ho 
requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Horari: de 17:00 h a 23:00 h. (tots els dies, excepte divendres i dissabte fins 01:00 h. de la 
matinada)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/3/2023 al 31/3/2023

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des de 12 de juny fins 31 d’agost de 2023 (excepte diumenges i festiu) 

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs 

Places vacants: 1

Productes: granissat, orxata i gelats

Horari: De 11:00h - 13:30h i de 18:00h - 21:00h en la Plaça del Ajuntament i de 22:30h - 01:00h  
de la matinada en la zona estàtua Costa i Borràs

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

Data: Del 21 d'octubre de 2023 fins 14 de febrer de 2024 

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 1 

Horari: de 16:00h a 22:00h, que podrà ser ampliat en dates festives o esdeveniments especials 
prèvia comunicació.

Termini de presentació de sol·licituds: 1/8/2023 al 31/8/2023

2.5.-  PARADA  DE  VENDA  DE  XURROS  I  MASSES  FREGIDES  PER  HALLOWEEN  O 
CASTANYADA

Data: del 31/10/2023

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: xurros, masses fregides i cuites
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Places vacants:  Màxim 90 expositors, 50 haimes i 180 parcel·les 

Horari: De 10 a 14 hores i de 17 a 22 hores

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                  

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «ESTIU»

Data: del 16/6/23 fins 31/8/2023

Lloc: Passeig de Fora del Forat i Avinguda Mediterrani (durant festes locals i altres)

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 20 (4 m x 1 m)

Horari: de 18.00 h a 24.00 h

Condicions autorització: Atesa la ubicació del mercat en zona de servitud de protecció del 
domini  marítim  i  terrestre,  l'autorització  estarà  condicionada  a  l'obtenció  per  part  de 
l'Administració competent de la corresponent autorització. 

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

                                                                                

MERCAT DE PRODUCTES D'ARTESANIA «HIVERN»

Data: del 16/12/2023 fins al 6/1/2024 (excepte 25/12 i 1/1) 

Lloc: Plaça Sant Valent

Productes: Artesania i manualitats

Places vacants: 6 (4 m x 1 m)

Horari: de 9.00 h a 20.00 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/10/2023 al 31/10/2023

FIRA DE LLUÍS SANTAPAU

Data: del 8/12/23 fins 10/12/23

Lloc: Plaça Parroquial o lloc a determinar per l'Ajuntament

Productes:  Xocolata,  torrons,  dolços  i  aliments  de  nadal.  La  resta  de  productes  queden 
exclosos. 

Condicions  especials: Poden  participar  en  el  Mercat  de  Nadal  comerciants  detallistes  i 
empreses de serveis que tinguen un establiment obert al públic en alguna localitat amb llicència 
d'obertura del municipi en què estiga ubicat i els artesans en possessió del DECA.

L’ajuntament es farà càrrec de l’arrendament de la caseta, així com del grup electrogen i de la 
seguretat. 

Places vacants: Màxim 15. L’ajuntament es reserva el dret de posar-ne 12 u 15. 

Horari: de 10.00 h a 20.30 h

Termini de presentació de sol·licituds: 1/11/2023 al 14/11/2023  
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Termini de presentació de sol·licituds:  Del 1/1/2023 al 15/1/2023 

2.2.- PARADA DE VENDA DE XURROS I MASSES FREGIDES EN LA ZONA DE LA FIRA 

Període: Del 1 d’abril al 31 d’agost de 2023

Lloc: Passeig de Fora del  Forat  (zona de la fira).  Veure plànol  annexe IV de ubicació de la 
parada.

Places vacants: 1

Condicions especials: la  instal·lació  per  a  la  venda haurà  de garantir  que compta amb un 
sistema que minimitze l'emissió de fums i soroll atesa la zona on s'ubicarà la parada. Així mateix 
haurà d'ubicar-se en el lloc indicat per la policia local quan existisquen circumstancies que així ho 
requerisquen, per exemple la celebració d'activitats culturals, civils o socials a la zona.

Horari: de 17:00 h a 23:00 h. (tots els dies, excepte divendres i dissabte fins 01:00 h. de la 
matinada)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 1/3/2023 al 31/3/2023

2.3.- PARADA DE VENDA DE GELATS

Període: Des de 12 de juny fins 31 d’agost de 2023 (excepte diumenges i festiu) 

Lloc: Plaça Ajuntament i zona estàtua Costa i Borràs 

Places vacants: 1

Productes: granissat, orxata i gelats

Horari: De 11:00h - 13:30h i de 18:00h - 21:00h en la Plaça del Ajuntament i de 22:30h - 01:00h  
de la matinada en la zona estàtua Costa i Borràs

Termini de presentació de sol·licituds: 1/3/2023 al 31/3/2023

2.4.- PARADA DE VENDA DE CASTANYES I MONIATOS

Data: Del 21 d'octubre de 2023 fins 14 de febrer de 2024 

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: castanyes i moniatos

Places vacants: 1 

Horari: de 16:00h a 22:00h, que podrà ser ampliat en dates festives o esdeveniments especials 
prèvia comunicació.

Termini de presentació de sol·licituds: 1/8/2023 al 31/8/2023

2.5.-  PARADA  DE  VENDA  DE  XURROS  I  MASSES  FREGIDES  PER  HALLOWEEN  O 
CASTANYADA

Data: del 31/10/2023

Lloc: Plaça Parroquial

Productes: xurros, masses fregides i cuites
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Exp. 861/2022

TASA MEMU2022-2

Tesorería / FFG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía n.º 2022-2788 de fecha 2 de noviembre de 2022 se procedió a la  

aprobación  del  padrón  de  la  tasa  del  mercado  municipal  del  segundo  semestre  de  2022, 

determinándose  asimismo  la  exposición  de  las  mismas  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 

Ayuntamiento y en el BOP.

El  período voluntario  de pago de dichas tasas será  del  1  de diciembre de 2022 al  31 de 

diciembre de 2022.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de diciembre de 2022.  

El  resto recibirán en su domicilio  carta de pago para realizar  ingreso en cualquiera de las 

formas allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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instal·lacions utilitzades per a l'exercici de venda.

Quint:  Les  autoritzacions  s'atorgaran  per  Decret  de  l'Alcalde,  mitjançant  concurrència 
competitiva, atenent a la puntuació que resulte de l'aplicació del barem de mèrits següent:

·     Experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació 
de l'activitat comercial. Aquesta experiència pot acreditar-se entre d'altres, per mitjà de 
certificats emesos pels ajuntaments on s'haja exercit la venda, a raó de 0,5 punts per any 
complet, fins un màxim de 4 punts.

·     En cas d'empat en la puntuació obtinguda es dirimirà a favor de la persona sol·licitant de 
més edat.

Sext: La Comissió de valoració estarà formada per la tècnic, l’auxiliar administrativa i regidor,  
tots del àrea de governació. 

Sèptim:Amb les  persones  sol·licitants  que  hagen  quedat  excloses  s'elaborarà  una  llista  de 
suplents  per  al  supòsit  que  s'hi  produïsquen  vacants  durant  el  període  de  vigència  de  les 
autoritzacions atorgades.

Vuitè:  L'organització  i  distribució  dels  llocs  es  realitzarà  conforme  el  procediment  indicat  a 
l'article 23 de l'ordenança:

a) L'Ajuntament ha de determinar la ubicació dels llocs que seran objecte de distribució.

b) Les persones seleccionades han de procedir a l'elecció dels diferents llocs, d'acord 
amb l'orde de puntuació obtingut en el corresponent procés de selecció.

c)  L'Ajuntament  podrà  assignar  directament  determinades parades que per les seues 
característiques singulars requerisquen una ubicació concreta.

A aquest efecte, l'Ajuntament, en la resolució d'atorgament de les autoritzacions, convocarà les 
persones  interessades  a  un  acte  públic  per  a  l'adjudicació  dels  llocs  de  venda  existents  i 
especificarà el dia i hora en què tindrà lloc.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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TAULER MUNICIPAL

                                          

ANUNCI LICITACIÓ                              

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d’Alcaldia número 2022-3272 de data 23 de desembre de 2022, 
va  aprovar  l'expedient  i  plecs  per  a  la  contractació  de  L’ADQUISICIÓ  D'IMMOBLE  PER  A 
DESTINAR-LO A L’ESCOLA D’ART DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. (Exp. Gest. 8791/22). 
                                                                                                                                 
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 1er pis, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es   /  Perfil Contractant

Data límit de presentació de la documentació electrònicament: el  16/1/2023.

Lloc de presentació: Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Ajuntament de Vinaròs i per a  
les persones físiques podran presentar-ho opcionalment per registre d’entrada de l’Ajuntament. 
                                                                                             
Amb les següents característiques: 

Característica:Local o unió de diversos locals.                                       

Localització:En zona amb facilitat per a aparcar i pròxim al nucli urbà.

Superfície mínima construïda en planta baixa 150 m²

Distribució: Tot en planta baixa o planta baixa i 1a planta

Càrregues o gravàmens: Sense càrregues i/o gravàmens.                                                                  

Destí del bé: Escola d'Art.                                                   

Estat de conservació: Bo.

Serveis Urbanístics Connexió a aigua potable, llum i clavegueram.                                     

Accessibilitat: Accés a peu pla o mitjançant rampa que complisca amb els pendents establides en el  
CTE-DB-SUA. 
Accés  a  1a  planta  (si  n'hi  haguera)  mitjançant  escala  i  possibilitat  d'instal·lar  ascensor  que 
complisquen el CTE.        

Façana: Pròxima a parc o zona no edificada. 

Altura mínima: Planta baixa 2,80 m.                                                                              
Planta primera (si n'hi haguera) 2,50 m. 

Aire:
Possibilitat d'instal·lació d'aire condicionat i que la seua unitat exterior complisca amb el PGOU. 

Altres circumstàncies rellevants:
Ventilació natural i entrada de llum natural garantida.
Existència o possibilitat d'instal·lar una eixida de fums.
No inundable.
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Exp. 861/2022

TASA MEMU2022-2

Tesorería / FFG / im

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía n.º 2022-2788 de fecha 2 de noviembre de 2022 se procedió a la  

aprobación  del  padrón  de  la  tasa  del  mercado  municipal  del  segundo  semestre  de  2022, 

determinándose  asimismo  la  exposición  de  las  mismas  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 

Ayuntamiento y en el BOP.

El  período voluntario  de pago de dichas tasas será  del  1  de diciembre de 2022 al  31 de 

diciembre de 2022.

Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de diciembre de 2022.  

El  resto recibirán en su domicilio  carta de pago para realizar  ingreso en cualquiera de las 

formas allí indicadas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
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 @turismevinaros
 TurismeVinaros
 Turisme_Vinaros
 @TurismeVinaros
 www.turisme.vinaros.es

GA
LE
RA

DEL 16 AL 29  
DE GENER
VINARÒS 2023

XV
JORNADES DE LA 
CUINA DE LA

INFO MENÚS

20 de gener, Sant Sebastià

7.30h Misa de Pelegrins i pujada de la relíquia
12h Misa Major a l’ermita

En acabar, benedicció i repartiment de les paelles

Programa

Autobusos

Tickets per a les paelles

Els tickets per a les paelles es podran adquirir a la 
planta baixa de l’Ajuntament a partir de dilluns 16 
de gener fins al dijous. També a l’ermita el mateix 

dia es podran obtindre tickets de 10 a 13h. El preu 
és de 1€ dos racions 

Per al dia 20 de gener, Sant Sebastià, hi haurà un servei 
de bus de pujada i baixada a l’ermita, amb sortida i arri-
bada des del Palau de Justícia de l’avinguda Llibertat. 
Pujada de 9 a 16.30h i baixada fins les 17.30h. La fre-

qüència és cada 15 minuts. 
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E L  D I A R I E T ESQUELESVinaròs
PUBLICITAT

ESQUELES
Si necessites publicar l’esquela d’un familiar, posa’t en contacte amb la teua 

agència de publicitat o envia un whatsapp al 722 38 50 17
i també pots trucar al 964 45 00 85.

ESQUELES

D.E.P.

Joaquim-Vicent
Guimerà i Rosso

Que va morir
el 9 de gener de 2023

als 65 anys

Els seus germans, nebots, 
cosins i altres familiars 

agraïm les mostres d’afecte

En memòria de:

Visita la nova web del DIARIET

diariet.vinaros.es
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Parròquia Arxiprestal de l’Assumpció:  Laborals: 9.00 i 
19.00 h  Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 
12.00 i 19.00h. 

Convent Divina Providència: 
Laborals: 19.00 h. Festius: 10.30 h.

Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h

Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)

El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. 
Diumenge: 10.00 h

Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 
h, Dimarts estudi bíblic: 20 h 

Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

Ajuntament
Aigües de Vinaròs
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)
Biblioteca
Casal Jove

Contribucions
Cultura
Creu Roja Vinaròs
Recollida d’estris voluminosos
Emergències
Escola d’Art
Escola de Música

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
Guàrdia Civil
Hisenda
Hospital (centraleta i habitacions)
Hospital (cita prèvia)
Infodona
Informació i Turisme
INSS (Seguretat social)
ITV
Participació Ciutadana
Patronat d’Esports
Patronat de Turisme
Policia Local
PROP
Ràdio Taxi Vinaròs
Recollida d’animals perduts
Registre civil
Registre de la propietat
SERVEF (Oficina d’ocupació)
Serveis Socials
Vinataxi

Cerrajero 24h ·  Vimar
OMIC

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes 
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat” 

Gas butà

016
674 700 700

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964 45 57 57
964 45 95 90
964 40 03 14

 964 45 47 52
 964 40 77 06

               964 45 94 64    
 964 40 78 03

112
964 45 38 02
964 45 62 03

964 40 11 11
964 40 71 40
964 40 22 11
964 47 70 00
964 47 71 60
964 45 64 52
964 45 33 34
964 45 13 50
902 12 00 13
900 50 63 76
964 45 46 08
964 45 52 53
964 40 77 04

964 456 234 / 012
964 45 51 51
964 45 00 07
964 45 28 77
964 45 18 14
964 45 05 16
964 45 00 75
600 600 333

667 60 70 86
964 40 77 00

964 40 56 15
964 40 74 93
964 45 11 24

         TRENS  VINARÒS-VALÈNCIA         VINARÒS-CASTELLÓ

AUTOBUSOS
El Setmanari Vinaròs no es responsabilitza de canvis o errors en els horaris. 
Es recomana consultar  els horaris a les pàgines web d’ Autos Mediterráneo i Renfe

CATÍ    

ANROIG

XERT

SAN MATEU

CANET

LA JANA

TRAIGUERA

SAN JORDI

VINARÒS

8:15

8:25

8:30

8:45

9:00

9:10

9:15

9:20

9:45

17:30

17:20

17:15

16:55

16:45

16:35

16:30

16:25

16:00

CATÍ - VINARÒS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES no festivos

*resto de días sin servicio

VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/09/20

E L  D I A R I E TVinaròs

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 
NO FESTIUS

La resta de dies sense servei
POBLACIÓ ANADA TORNADA
CATÍ 8:15 17:30
ANROIG 8:25 17:20
XERT 8:30 17:15
SANT MATEU 8:45 16:55
CANET 9:00 16:45
LA JANA 9:10 16:35
TRAIGUERA 9:15 16:30
SANT JORDI 9:20 16:25
VINARÒS 9:45 16:00

CATÍ-VINARÒS

URBÀ VINARÒS

DILLUNS A 
DIVENDRES

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

8:30
9:15
9:55

11:05
11:45
12:55
13:35
14:45
15:25
16:35
17:15
18:25
19:05
20:15

7:30
8:30
9:35

10:15
11:25
12:05
13:15
13:55
15:05
15:45
16:55
17:35
18:45
19:25
20:35

7:30
8:50

10:35
12:25
14:15
16:05
17:55
19:45

8:00
9:00

10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
20:00

DISSABTES, 
DIUMENGES FESTIUS
( Diumenge i festius , 
només juliol i agost)

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

9:10
9:50

11:00
11:40
12:50
16:40
17:20
18:30

9:30
10:10
11.20
12:00
13:10
17:00
17:40
18:50

          10:30
12:20
18:00

9:00
10:45
12:35
16:30
18:15

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h a 9.00h). Entre 

las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán dispensaciones con receta 
médica y se deberá llamar a la policía local 964 40 77 04

14 gener ADELL P.Picasso/Pius XII

15 gener SANZ C/Pont 87

16 gener VALLS Av. Fco. J.Balada 24

17 gener MATEU C/ Sant Francesc 103

18 gener TORREGROSA Av. Llibertat 9

19 gener PITARCH C/Pilar 120

20 gener VINARÒS FARMÀCIA Av.País Valencià 15

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:12

Origen: VINARÒS
Destino: VALENCIA (TODAS)
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14433 REGIONAL 06.30 08.57 2h. 27min. 12.30
14018 REG.EXP. 07.10 09.05 1h. 55min. 14.10
38018 REGIONAL 07.10 09.05 1h. 55min. 12.30
14435 REGIONAL 08.15 10.41 2h. 26min. 12.30
14437 REGIONAL 09.25 11.51 2h. 26min. 12.30
00697 TORRE ORO 10.45 12.20 1h. 35min. 25.50
14461 REGIONAL 12.25 14.54 2h. 29min. 12.30
18093 REG.EXP. 13.11 15.08 1h. 57min. 14.10
00463 Intercity 13.56 15.30 1h. 34min. 25.50
38022 REGIONAL 14.12 16.08 1h. 56min. 12.30
14022 REG.EXP. 14.12 16.08 1h. 56min. 14.10
14443 REGIONAL 15.25 17.58 2h. 33min. 12.30
00165 Intercity 16.54 18.35 1h. 41min. 25.50
14463 REGIONAL 17.10 19.41 2h. 31min. 12.30
05701 Intercity 18.20 20.04 1h. 44min. 17.60
14304 REGIONAL 19.42 21.55 2h. 13min. 12.30
14465 REGIONAL 21.15 23.41 2h. 26min. 12.30

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:13

Origen: VINARÒS
Destino: CASTELLÓ
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14433 REGIONAL 06.30 07.25 55min. 7.40
14018 REG.EXP. 07.10 08.04 54min. 8.40
38018 REGIONAL 07.10 08.04 54min. 7.40
14435 REGIONAL 08.15 09.16 1h. 1min. 7.40
14437 REGIONAL 09.25 10.25 1h. 0min. 7.40
00697 TORRE ORO 10.45 11.24 39min. 18.90
14461 REGIONAL 12.25 13.20 55min. 7.40
18093 REG.EXP. 13.11 13.59 48min. 8.40
00463 Intercity 13.56 14.37 41min. 18.90
38022 REGIONAL 14.12 15.03 51min. 7.40
14022 REG.EXP. 14.12 15.03 51min. 8.40
14443 REGIONAL 15.25 16.25 1h. 0min. 7.40
00165 Intercity 16.54 17.37 43min. 18.90
14463 REGIONAL 17.10 18.10 1h. 0min. 7.40
05701 Intercity 18.20 19.02 42min. 10.40
14304 REGIONAL 19.42 20.34 52min. 7.40
14465 REGIONAL 21.15 22.15 1h. 0min. 7.40

TELÈFONS D’INTERÉS
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agenda

         TRENS VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

CASTELLÓ              6:00  - 13:00 - 20:00

BENICÀSSIM           6:20 - 13:20 - 20:20

PLAYETAS               6:25 - 13:25 -  20:25

OROPESA                6:40 - 13:40 - 20:40

RIBERA                    6:50 - 13:50 - 20:50

TORREBLANCA       7:00 - 14:00 - 21:00

ALCALÁ                   7:15 - 14:15 - 21:15

STA. MAGDALENA  7:25 - 14:25 -  21:25

BENICARLÓ            7:35 - 14:35 -  21:35

VINARÒS                 7:55 -14:55  - 21:55

VINARÒS                  08:00  -  15:00  - 22:00

BENICARLÓ             08:24  -  15:24  - 22:24

STA. MAGDALENA   08:35  -  15:35  - 22:35

ALCALÁ                     08:45  -  15:45  - 22:45

TORREBLANCA        09:00  -  16:00  -  23:00

RIBERA                     09:10  -  16:10  - 23:10

OROPESA                 09:15  -  16:15  - 23:15

PLAYETAS                 09:25  -  16:25  - 23:25

BENICÀSSIM             09:30  -  16:30  - 23:30

CASTELLÓ                09:55  -  16:55  - 23:55

CASTELLÓ - VINARÒS

LUNES A DOMINGO
VUELTAIDA

HORARIOS ACTUALIZADOS A 24/11/20

IDA
VUELTA 

Castellón - Estación de Autobuses 

Cardenal Costa (esq. Avda. Barcelona)
Avda. Benicàssim (Estadio Castalia)

Avda. Benicàssim (Hospital General)

Avda. Barcelona (esq. Paseo Morella)
Pza. T. Izquierdo (Esc. Virgen de Lourdes)

Pinar del Mater Dei
Benicàssim - Avda Castellón (Carmelitano)

C/ El Clot (junto Puente de Hierro)
Avda. Barcelona (Monjas Oblatas)

C/ Santo Tomás (Rte Montesol)

PLAYETAS
Avda  Barcelona (Voramar)

Oropesa - Cuartel de la Guardia Civil
TORRE DE BELLVER

N-340 Empalme Cabanes
C/ J. Rivera Forner (Porches)

N-340 - Venta Germán

N-340 - Rte Camioneros
N-340 - Rte. Tere

Torreblanca - C/ San Antonio (cooperativa)

Avda. del Mar (Turísmo)
C/ San Antonio (Ayuntamiento)

C/ San Jaime, nº108

Alcalá - General Cucala (Campo Futbol)
Empalme Alcocebre

Avda. H Marruecos (Estación)
Sta. Magdalena C/ Estación - C/ Carretera

Benicarló - Av. Maestrat nº 24

Vinaroz - Picasso

Vinaroz - Río Servol

En el regreso, solicite al conductor la parada en la
UJI. En los servicios con llegada a Castellón a las

9:55 y 16:55
SOLO DÍAS LECTIVOS 

A las 12:50 y 19:50 salida desde la UJI
SOLO DÍAS LECTIVOS 

Hospital de Vinaroz 

www.autosmediterraneo.com   (964) 22 00 54

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  16 agosto 2022 16:58:39

Origen: VINARÒS
Destino: BARCELONA (TODAS)
Trenes para el día: viernes 16 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18084 REG.EXP. 06.48 10.25 3h. 37min. 17.60
99402 MD 10.03 14.28 4h. 25min. 13.00
18096 REG.EXP. 18.55 22.57 4h. 2min. 17.60

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  16 agosto 2022 16:59:08

Origen: BARCELONA (TODAS)
Destino: VINARÒS
Trenes para el día: viernes 16 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18093 REG.EXP. 09.43 13.11 3h. 28min. 17.60
99607 MD 10.43 14.11 3h. 28min. 13.00
99842 MD 15.40 19.41 4h. 1min. 12.90
18189 REG.EXP. 19.43 23.19 3h. 36min. 17.60

        VINARÒS-CASTELLÓ       VALÈNCIA-VINARÒS      CASTELLÓ-VINARÒS

DILLUNS A 
DIVENDRES

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

8:30
9:15
9:55

11:05
11:45
12:55
13:35
14:45
15:25
16:35
17:15
18:25
19:05
20:15

7:30
8:30
9:35

10:15
11:25
12:05
13:15
13:55
15:05
15:45
16:55
17:35
18:45
19:25
20:35

7:30
8:50

10:35
12:25
14:15
16:05
17:55
19:45

8:00
9:00

10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
20:00

DISSABTES, 
DIUMENGES FESTIUS
( Diumenge i festius , 
només juliol i agost)

VINARÒS -ZONA 
NORD

ZONA NORD-
VINARÒS

VINARÒS 
-ZONA SUD

ZONA SUD-
VINARÒS

9:10
9:50

11:00
11:40
12:50
16:40
17:20
18:30

9:30
10:10
11.20
12:00
13:10
17:00
17:40
18:50

          10:30
12:20
18:00

9:00
10:45
12:35
16:30
18:15

VINARÒS-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

VINARÒS-BARCELONA

BARCELONA-VINARÒS

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  04 agosto 2022 17:34:45

Origen: VALENCIA (TODAS)
Destino: VINARÒS
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14430 REGIONAL 05.38 07.43 2h. 5min. 12.30
14432 REGIONAL 06.45 08.59 2h. 14min. 12.30
38020 REGIONAL 07.55 10.02 2h. 7min. 12.30
14020 REG.EXP. 07.55 10.02 2h. 7min. 14.10
14462 REGIONAL 09.45 12.05 2h. 20min. 12.30
14444 REGIONAL 12.20 14.50 2h. 30min. 12.30
00460 Intercity 12.55 14.29 1h. 34min. 25.50
05710 Intercity 13.16 15.06 1h. 50min. 17.60
14302 REGIONAL 14.17 16.21 2h. 4min. 12.30
14446 REGIONAL 14.30 16.55 2h. 25min. 12.30
00694 TORRE ORO 16.24 18.00 1h. 36min. 25.50
18096 REG.EXP. 16.38 18.44 2h. 6min. 14.10
14464 REGIONAL 16.50 19.15 2h. 25min. 12.30
00264 Intercity 16.59 18.29 1h. 30min. 25.50
98289 LD-MD 17.49 22.03 4h. 14min. 22.00
14452 REGIONAL 18.35 21.05 2h. 30min. 12.30
38016 REGIONAL 20.07 22.03 1h. 56min. 12.30
14016 REG.EXP. 20.07 22.03 1h. 56min. 14.10

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  04 agosto 2022 17:41:46

Origen: CASTELLÓ
Destino: VINARÒS
Trenes para el día: lunes 05 septiembre 2022
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14430 REGIONAL 06.48 07.43 55min. 7.40
14432 REGIONAL 08.04 08.59 55min. 7.40
38020 REGIONAL 09.07 10.02 55min. 7.40
14020 REG.EXP. 09.07 10.02 55min. 8.40
14462 REGIONAL 11.10 12.05 55min. 7.40
00460 Intercity 13.45 14.29 44min. 18.90
14444 REGIONAL 13.50 14.50 1h. 0min. 7.40
05710 Intercity 14.18 15.06 48min. 10.40
14302 REGIONAL 15.26 16.21 55min. 7.40
14446 REGIONAL 16.00 16.55 55min. 7.40
00694 TORRE ORO 17.20 18.00 40min. 18.90
00264 Intercity 17.46 18.29 43min. 18.90
18096 REG.EXP. 17.51 18.44 53min. 8.40
14464 REGIONAL 18.20 19.15 55min. 7.40
14452 REGIONAL 20.10 21.05 55min. 7.40
38016 REGIONAL 21.09 22.03 54min. 7.40
14016 REG.EXP. 21.09 22.03 54min. 8.40
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AUTOBUSOS
El Setmanari Vinaròs no es responsabilitza de canvis o errors en els horaris. 
Es recomana consultar  els horaris a les pàgines web d’  Autos Mediterráneo i Renfe
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